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APRESENTAÇÃO

O III Congresso de Alfabetização – CONBAlf – tem como objetivo geral proporcionar espaços 

de diálogos sobre aspectos teóricos, conceituais, metodológicos, políticos e práticos no campo da 

alfabetização no Brasil.

Com o tema Diálogos sobre alfabetização, está organizado de forma a propiciar o debate sobre 

os	múltiplos	pontos	de	vista,	 espaços	e	 formas	de	atuação	dos	diferentes	atores	envolvidos	na	

alfabetização brasileira, por meio da discussão dos saberes/fazeres de pesquisadores, professores e 

gestores	públicos.	Em	torno	de	sete	eixos	temáticos,	organizam-se	as	seguintes	atividades:	conferência	

e	mesas-redondas,	sessões	de	comunicação	de	pesquisa	e	de	relatos	de	experiências,	com	participação	

de	convidados	oficiais	especialistas	em	alfabetização,	professores,	gestores	e	pesquisadores	que	

discutem essa temática.

Neste ano, temos a honra de homenagear os 30 anos da produção da tese que deu origem ao livro 

A criança na fase inicial de escrita: alfabetização como processo discursivo, de autoria de Ana Luíza 

Bustamante	Smolka.	A	tese	e	o	livro	inauguram	possibilidades	para	pensar	uma	das	dimensões	da	

alfabetização pouco privilegiada nas práticas educativas.

Acolhemos, com carinho, os/as congressistas e esperamos que o III Conbalf se realize como espaço 

de diálogos e que estes possam contribuir para a melhoria da alfabetização no Brasil.

Comitê Organizador

Associação
Brasileira de
Alfabetização
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SOBRE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE ALFABETIZAÇÃO (ABAlf)

A criação da ABAlf – Associação Brasileira de Alfabetização	resultou	de	iniciativas	e	discussões	

realizadas por professores e pesquisadores brasileiros a partir de outubro de 2009, quando a proposta 

foi apresentada em Sessão Especial durante a 32ª. Reunião Anual da ANPEd – Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Em 09/09/2010, a proposta foi formalmente apresentada e 

aprovada	na	Plenária	Final	do	I	SIHELE	–	Seminário	Internacional	sobre	História	do	Ensino	de	Leitura	

e Escrita, realizado na Unesp- Universidade Estadual Paulista – campus de Marília e cujo tema foi 

“A	constituição	do	campo	da	história	da	alfabetização	no	Brasil”.	Em	18/10/2010,	a	criação	da	ABAlf	

foi	também	aprovada	pelo	GT10	–	“Alfabetização,	leitura	e	escrita”,	da	ANPEd	e,	até	o	ano	de	2012,	

obteve	17	moções	de	apoios	de	diferentes	instituições	de	ensino	superior,	fóruns	de	coordenadores	de	

programas	de	pós-graduação,	centros/núcleos	e	grupos	de	pesquisa,	entidades	acadêmico-científicas	

da área de Educação, formadores de professores e secretarias municipais de educação.

A ABAlf foi criada em Assembleia realizada em 18/07/2012, nas dependências da Faculdade 

de	Educação	da	Universidade	Estadual	de	Campinas,	durante	o	18º.	COLE	–	Congresso	de	Leitura,	

promovido	pela	ALB	–	Associação	de	Leitura	do	Brasil.	Os	objetivos	da	ABAlf	são:	congregar	profissionais	

que desenvolvem atividades de pesquisa, docência e gestão relativas à Alfabetização; constituir-se 

como	 referência	para	discussões	e	proposições	 sobre	alfabetização	e	processos	afins;	 reforçar	a	

dimensão	política	da	alfabetização,	 exercendo	posicionamentos	 críticos	e	políticos	articulados,	

contundentes e representativos; realizar e incentivar estudos sobre alfabetização em suas diferentes 

facetas e perspectivas teóricas; fomentar atitude crítica e pluralismo teórico na abordagem do tema; 

promover intercâmbio com entidades congêneres nacionais e internacionais; propiciar articulação 

entre produção de conhecimento e demandas educacionais e políticas, sem prejuízo da autonomia 

política	e	 científica	da	ABAlf;	 realizar	e	estimular	diferentes	 formas	de	divulgação	da	produção	

científica	e	ações	pedagógicas	relativas	à	alfabetização;	organizar	e	promover	eventos	sobre	o	tema.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A importância dos conhecimentos fonológicos e sociolinguísticos 
para o professor alfabetizador

Aira Suzana Ribeiro Martins1

Colégio Pedro II

Resumo: Como sabemos, a Alfabetização é o período escolar mais importante pelo qual a criança passa. 
Por esse motivo, o professor deve ter os conhecimentos teóricos e metodológicos necessários para que a 
aquisição	da	leitura	e	da	escrita	ocorra	de	forma	satisfatória	pelo	aluno.	Frequentemente,	vemos	avaliações	
equivocadas feitas por professores que demonstram falta de conhecimentos sobre o processo de Alfabetização. 
Como consequência, o aluno, muitas vezes, é considerado incapaz , quando, na verdade, está construindo 
suas hipóteses sobre a escrita. Desse modo, é urgente que os cursos de Formação de Professores preparem 
efetivamente	o	futuro	mestre	para	o	exercício	de	sua	profissão,	sobretudo,	no	que	se	refere	aos	conhecimentos	
de	Fonética	e	de	Fonologia,	bem	como	de	Variação	Linguística,	para	que	ele	tenha	condições	de	conduzir	o	
aluno adequadamente na aquisição da escrita e da leitura.
Palavras-chave: Formação do Professor. Alfabetização. Fonética. Fonologia. Variação Linguística.

Introdução

Como sabemos, a falta de capacidade leitora e de habilidade de escrita são os grandes problemas 
encontrados em nossos discentes. A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que 
avaliou a situação escolar de 64 países, divulgou, em 2016, relatório com a informação de que o Brasil é um dos 
dez	com	mais	alunos	com	baixo	rendimento	em	Leitura,	Matemática	e	Ciências.	De	acordo	com	o	documento,	
1,1 milhão de estudantes brasileiros com 15 anos não têm capacidades elementares para compreender o 
que leem nem conhecimentos essenciais de Matemática e Ciências.

Essa constatação, segundo Bortoni-Ricardo (2009), não causou tanta surpresa aos professores envolvidos 
em	avaliações	como	a	Prova	Brasil.	Em	2008,	como	informa	a	pesquisadora,	o	IBGE/PNAD	–	Pesquisa	Nacional	
de Amostra por Domicílio – divulgou resultado de pesquisa, o qual constatou que 1,3 milhão de crianças entre 
8 e 14 anos de idade são analfabetos, sendo que 1,1 milhão frequentam a escola. Apurou-se, também, que, 
nesses	8	anos,	a	situação	não	se	modificou.

Como observa a mesma pesquisadora, Bortoni-Ricardo, a habilidade de compreensão está diretamente 
ligada às características de compreensão de mundo que o leitor traz consigo. No mesmo artigo, a professora 
informa que dois terços dos adultos brasileiros são analfabetos funcionais, ou seja, embora reconheçam letras 
e	números,	são	incapazes	de	compreender	textos	simples	ou	realizar	operações	matemáticas	mais	elaboradas.

O Instituto Pró-Livro informou, de acordo com pesquisa feita em 2015, que um em cada quatro brasileiros 
domina plenamente as habilidades de Leitura , Escrita e Matemática. Segundo os pesquisadores, considerando 
a compreensão leitora, o aumento da escolaridade média da população teve um caráter mais quantitativo 
do	que	qualitativo.	Como	vemos,	o	aluno	depende	exclusivamente	das	informações	e	orientações	obtidas	
na	escola,	já	que	seus	familiares	não	têm	condições	de	auxiliá-lo	nas	tarefas	ou	mesmo	participar	de	suas	
atividades	de	leitura,	embora	se	verifique	um	aumento	da	população	alfabetizada.

1 A autora possui Doutorado em Língua Portuguesa – UERJ, 2006. É professora do Colégio Pedro II, onde atua como professora do 
Ensino Fundamental e do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica. É também supervisora do Programa de Residência 
Docente na mesma instituição. Faz parte dos grupos de pesquisa SELEPROT e LITESCOLA.
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Desse modo, espera-se que o professor tenha conhecimentos enciclopédicos e metodológicos necessários 
para	promover	uma	leitura	em	que	o	leitor	dialogue	com	o	texto.	Grande	parte	dos	conhecimentos	necessários	
para o professor ministrar um ensino de qualidade depende da universidade responsável por sua formação. 
Como lembra Bertoni- Ricardo (2009), nossa tradição escolar privilegia muito mais os conhecimentos teóricos 
do que os metodológicos. Assim, é comum presenciarmos professores mais jovens apresentando para 
alunos de Ensino Fundamental ou Médio teorias estudadas em seus cursos de Graduação. Os resultados são 
desastrosos, pois geralmente, esse jovem professor, sem domínio até mesmo da teoria, não é capaz de utilizar 
o conhecimento visto nos bancos universitários como um suporte para suas aulas. Via de regra, ele apresenta 
para o aluno os mesmos conceitos aprendidos na universidade. É comum também, entre professores, a falta 
de	domínio	dos	conteúdos	básicos,	assim	como	também	inadequações	de	escrita.

É necessário, portanto, que os cursos de Formação de Professores preparem efetivamente o estudante 
para	o	exercício	de	sua	profissão,	para	que	ele	seja	capaz	de	trabalhar	a	leitura	e	a	produção	de	textos	desde	
cedo com os alunos.

Como vemos, os problemas com o Ensino ocorrem em todos os níveis. O professor dos primeiros anos 
do Ensino Fundamental, por desconhecimento dos conceitos básicos de variação linguística, assim como de 
Fonética	e	Fonologia,	tem	dificuldade	em	trabalhar	com	os	alunos	oriundos	de	classes	menos	favorecidas.	As	
hipóteses de escrita desses estudantes são consideradas mostras de incapacidade de aprendizagem.Muitas 
crianças chegam a ser diagnosticadas como portadoras de algum problema que os impede de aprender 
a ler e a escrever. Segundo Sônia Sellin Bordin (apud BUENO, Cris: 2008: 12), fonoaudióloga, ocorrem, 
atualmente,	muitos	equívocos	na	avaliação	de	crianças	que	enfrentam	algum	tipo	de	dificuldade	na	escola.	
Comportamentos como lentidão ao realizar uma tarefa, cópia sem compreensão, esquecimento de uma 
noção que tenha acabado de aprender são interpretados como sintomas de alguma patologia.

A	professora	Maria	Irma	Hadler	Coudry,	do	Instituto	de	Estudos	da	Linguagem	da	Unicamp	e	uma	das	
fundadoras do Centro de Convivência de Linguagens, que se ocupa de acompanhar crianças e jovens 
diagnosticados	como	portadoras	de	algum	distúrbio,	 lamenta	que	muitas	vezes	o	 trabalho	com	esses	
estudantes evidencie a ausência de qualquer problema que os impeça de aprender. A mesma pesquisadora 
acredita	(apud	BUENO,	Cris:	2008:12)	que	o	número	de	diagnósticos	equivocados	ultrapasse	a	90%.

Cris	Bueno	(2008)	lembra	que,	de	acordo	com	dados	do	Ministério	da	Educação,	50%	dos	estudantes	chegam	
ao	final	do	Ensino	Médio	com	graves	problemas	de	leitura	e	escrita	ou	praticamente	não	alfabetizados.	Cerca	
de	30%	desses	alunos	são	diagnosticados	como	portadores	de	alguma	deficiência	para	justificar	seu	mau	
desempenho escolar. A mesma pesquisadora acredita que o insucesso da criança na escola se deve a uma 
série de fatores, entre eles estão a falta de acesso do aluno a gibis, livros, jornais e revistas e a sobrecarga 
de	trabalho	ou	despreparo	dos	professores.	Ela	também	lembra	que	exercícios	descontextualizados,	tarefas	
fragmentadas e atividades mecânicas como ditados, cópia e lista de palavras, ou seja, atividades que não 
exigem	reflexão	nem	fazem	sentido	para	o	aluno,	constituem	a	base	do	ensino	de	Português	em	muitas	escolas.

Como já observamos anteriormente, o momento da Alfabetização é o mais importante da vida escolar de 
uma criança. Desse modo, é necessário que o professor tenha consciência da importância de seu trabalho 
e	se	prepare	devidamente,	a	fim	de	oferecer	uma	ensino	de	qualidade	para	seu	aluno.	Uma	formação	de	
excelência	vai	evitar	que	rótulos	sejam	atribuídos	ao	aluno	de	forma	equivocada,	motivados	por	testes	sem	
qualquer	fundamento	científico,	que	poderiam	levar	qualquer	criança	a	ser	diagnosticada	como	portadora	
de	algum	distúrbio	de	aprendizagem.

Teceremos,	nas	próximas	seções,	considerações	sobre	Variação	Linguística,	assim	como	também	sobre	
Fonética e Fonologia.

A Sociolinguística

Nesta	parte	de	nosso	texto,	procuraremos	refletir	sobre	a	importância	da	Sociolinguística	para	a	formação	
do professor da escola básica, sobretudo de Alfabetização.
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Como lembra Garrão (2009), a tarefa do professor de língua materna é, principalmente, promover a inclusão 
social. Além da tarefa comum a todos os professores de facilitar o acesso à informação, promovendo uma 
educação que forme cidadãos críticos e questionadores, o professor de língua materna deve se empenhar em 
considerar e valorizar toda a bagagem linguística e cultural do aluno. Como sabemos, a educação linguística 
é	um	processo	longo	e	as	diversas	formas	de	expressão	têm	sua	importância	e	uso.	Espera-se	que,	ao	final	
do	Ensino	Médio,	o	indivíduo	tenha	pleno	domínio	da	variante	culta	da	língua,	para	que	tenha	condições	de	
ascender socialmente. Ao longo do processo de Alfabetização e Letramento, deve-se utilizar a língua em 
todas	as	suas	variantes,	de	acordo	com	as	situações	de	uso.

Conforme lembra Mollica (1998), sempre houve, nas línguas, competição entre formas novas e antigas. 
No	séc.	III	a.C	já	existia	o	Appendix Probbi	,	uma	espécie	de	manual	no	qual	se	listavam	as	palavras	na	grafia	
tradicional	e	na	grafia	mais	recente,	a	qual	deveria	ser	eliminada.	Curiosamente,	como	lembra	a	autora	(1998),	
prevalecia a forma mais recente e corrigida, dando origem a outras formas nas diversas línguas românicas. 
Reconhecemos que a escola tem o papel de funcionar como guardiã da língua, preservando-a, tentando 
impedir	sua	inevitável	evolução.	Isso	explica	a	intransigência	que	se	observa	em	certos	professores	de	não	
admitir, em sala de aula, a presença de um registro de língua que não seja a variante culta.

Os	estudos	sociolinguísticos	trouxeram	a	grande	contribuição	de	mostrar	a	heterogeneidade	da	língua.	
Dessa forma, compreende-se que todas as suas formas de realização são legítimas. Cabe à escola fazer 
com que o aluno tenha domínio dos diversos registros da língua, para que possa utilizá-los de acordo com 
a situação em que se encontre. O aluno deve ser poliglota da própria língua, como observa Bechara (2002). 
Ou seja, ele deve ter conhecimento das diversas variantes, determinadas pelos fatores diatópicos (regionais), 
diastráticos (diferenças determinadas pelo estrato social) e diafásicos (estilísticos e diferenças de formalidade 
dos	contextos	de	fala).

Como	lembra	Azeredo	(2007),	toda	língua	natural	apresenta	variações,	ou	seja,	uma	diversidade	de	usos	
que	corresponde	a	uma	diversidade	de	modos	de	expressão	e	características	gramaticais	e	de	vocabulário.	
Conforme	o	mesmo	pesquisador	destaca,há	oscilações	de	usos	na	pronúncia,	como	“mulher”,	“mulé”,	“muié”;	
“xícara”,	“xicra”,	nas	construções	“não	a	convidei”	“não	convidei	ela”,	entre	outros.	Ele	ainda	observa	que,	
se	essas	diferenças	existem,	é	porque	são	funcionais;	são	utilizadas	como	meio	de	comunicação	entre	os	
usuários	da	língua	e	também	como	manifestações	de	identidade	cultural	e	social.	Desse	modo,	de	acordo	
com	o	mesmo	autor,	“compreender	a	diferença,	ser	capaz	de	analisá-la	e	saber	lidar	com	ela	nas	relações	
interpessoais é um grande passo para uma bem-sucedida política de ensino da leitura e da produção o 
escrita na língua materna.” (2007, p. 98). Portanto, é imprescindível que o professor alfabetizador considere 
o registro linguístico que o aluno traz de seu meio, para que este se sinta acolhido pela escola.

Azeredo, na mesma obra (2007), observa que novas posturas foram adotadas para o ensino da 
língua,	entretanto,	as	inovações	e	programas	de	requalificação	não	estão	chegando	ao	conhecimento	
da maioria dos professores, sobretudo os que trabalham com estudantes mais carentes. Como podemos 
ver, a melhoria da formação do professor é imperativa, entretanto, é necessário que os programas de 
formação	continuada	dos	professores	sejam	mais	abrangentes,	para	que	um	número	maior	de	docentes	
tenha oportunidade conhecer modernas metodologias de trabalho em turmas de Alfabetização e outras 
séries da Escola Básica.

Como	afirma	Garrão	(2009),	é	a	partir	do	conhecimento	dos	fundamentos	da	Sociolinguística	que	o	futuro	
professor	passa	a	 ter	condições	para	 identificar	mitos	e	preconceitos	 linguísticos.	Os	conhecimentos	de	
Sociolinguística	irão	também	dar	subsídios	ao	professor	para	auxiliar	o	aluno	no	processo	de	aquisição	da	
leitura e da escrita.

Mollica	(1998)	propõe,	a	partir	das	pesquisas	na	área	da	variação	linguística,	a	elaboração	de	material	
voltados para a fala e para a escrita, no sentido de conscientizar o aluno acerca das diferenças de registro 
e adequação de seu uso. De acordo com a mesma pesquisadora, o professor deverá mostrar aos alunos os 
usos	da	língua	relacionados	a	questões	como	estilo,	gêneros	discursivos,	aspectos	ligados	ao	foco	narrativo,	
à coesão e à coerência, bem como aos mecanismos interacionais da conversa.
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A mesma pesquisadora lembra que é importante, do mesmo modo, alertar os alunos no sentido de se 
respeitarem os usos regionais. É imprescindível também conscientizar os estudantes em relação às marcas 
fonológicas que recebem valor social negativo. Sua manutenção pode desfavorecer uma possível mobilidade 
social. Desse modo, a autora acredita que estudos mais recentes sobre variação linguística possam contribuir 
para,	inicialmente,	indicar	para	o	professor	o	perfil	sociolinguístico	mais	provável	dos	educandos	que	tendem	
a diferentes usos, a partir de uma perspectiva diatópica e diastrática. Esses modernos estudos também 
contribuem no sentido de subsidiar uma metodologia voltada para a autocorreção natural e espontânea, no 
processo do conhecimento da escrita.

A contribuição dos estudos fonológicos para o professor alfabetizador

Como vimos anteriormente, o aluno conclui o Ensino Médio com sérios problemas não resolvidos no 
primeiro	segmento	do	Ensino	Fundamental.Inúmeros	chegam	aos	bancos	universitários	sem	domínio	dos	
mecanismos	da	escrita	e	da	fala.	As	principais	dificuldades	enfrentadas	por	esses	estudantes	têm	sua	origem	
no processo de aquisição da língua escrita nos anos iniciais de escolarização. Grande parte desses problemas 
poderia ser evitada se houvesse uma formação adequada do professor. Sem os conhecimentos teóricos 
necessários	e	sem	uma	metodologia	adequada,	o	mestre	não	tem	condições	de	conduzir,	de	forma	eficiente,	
o período escolar mais importante da criança.

Conforme	observa	Simões	(2006),	a	apropriação	da	leitura	e	da	escrita	pela	criança	é	um	processo	de	
alto	grau	de	complexidade	e,	para	 isso,	o	professor	deve	 ter	os	conhecimentos	necessários	para	que	as	
dificuldades	próprias	desse	processo	sejam	minimizadas.	A	autora	acrescenta,	ainda,	que	a	leitura	e	a	escrita	
são	modalidades	diferentes;	nosso	sistema	alfabético	é	bastante	complexo,	fato	que	representa	um	grande	
obstáculo para uma criança em fase de alfabetização.A língua falada, como lembra a mesma pesquisadora, 
é	acompanhada	de	gestos,	expressão	facial,	tom	e	timbre	de	voz,	os	quais	não	são	transportáveis	para	a	
modalidade escrita da língua.

A pesquisadora acrescenta que:

O conhecimento não só do material sonoro que produz a realidade oral da língua, mas também 

dos fenômenos decorrentes da atuação dos órgãos da fala em consequência do ritmo que se 

imponha	ao	texto,	torna	possível	a	compreensão	dos	fatos	gramaticais	ou	textuais	que,	sem	tal	

conhecimento	se	mostram	obscuros,	abstratos	e	complexos.	(SIMÕES,	2006,	p.16)

Como vemos, a camada sonora da língua, como o ritmo, a entonação e as pausas fazem parte do sentido 
do	texto.	A	atenção	a	esses	elementos	pode	ser	uma	prática	com	início	nos	primeiros	anos	da	escolarização.	
O	professor	deve	chamar	atenção	para	a	importância	da	camada	sonora	de	um	texto	já	no	processo	de	
alfabetização.	De	forma	lúdica,	os	estudantes	já	podem	ter	consciência	de	que	o	ritmo	e	a	entonação	de	um	
enunciado	se	modificam	de	acordo	com	o	sentido	e	as	intenções	do	falante.

A outra modalidade da língua, a escrita, por sua vez, apresenta sinais diacríticos, pontuação e espaços em 
branco sem correspondência na fala pelo fato de ser contínua. Essa continuidade da fala, muitas vezes, faz 
com que o estudante na fase inicial da alfabetização cometa equívocos, como a hipossegmentação, como 
na	seguinte	frase:	“Ameninapegouaboneca.”.	Esse	fato	é	muito	comum	na	escrita	de	crianças	em	fase	de	
alfabetização.Podemos comparar a aquisição da escrita pela criança com o trajeto do homem na criação e 
evolução da língua escrita. Nos primeiros estágios, essa tecnologia se apresentava de modo contínuo, como 
podemos	ver	em	inscrições	em	templos	e	em	vasos	gregos	e	romanos.

Em relação a esse fato, os estudos de Câmara Jr. (1973) muito podem nos ajudar. De acordo com o linguista, 
existe,	no	Português,	a	ligação	entre	a	sílaba	final	travada,	isto	é,	palavras	finalizadas	por	/l/,	/r/,	/s/	e	vogal	
nasal, e a vogal inicial de um vocábulo que a ele se segue sem pausa, como um substantivo com o adjetivo ou 
um	verbo	com	seu	complemento,	como	as	expressões:	“amor	eterno”;	“comprar	amoras”.	Portanto,	a	ligação	
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que,	porventura,	o	aluno	faça,	é	perfeitamente	compreensível.	Segundo	o	mesmo	autor,	existem	dois	tipos	de	
vocábulos,	o	formal	e	o	fonológico.	O	vocábulo	formal,	com	uma	sílaba	tônica,	se	associa	a	um	significado,	
como,	por	exemplo,	a	palavra	“porta”,	que	tem	um	significado	e	um	acento	tônico.	O	vocábulo	fonológico	
compreende um grupo de palavras pronunciadas sem intervalo respiratório, reunidas em torno de apenas 
um	acento.	Por	exemplo,	no	enunciado:	“A	caneca	é	amarela”.	Vemos	que,	na	fala,	não	há	uma	pausa	entre	
as palavras. Desse modo, pode acontecer de a criança, em fase de Alfabetização, escrever as palavras de 
uma	frase	de	forma	contínua:	“Acanecaéamarela”.

É possível também que o aluno separe palavras na parte em que perceba uma pequena pausa na 
oralidade.	Este	exemplo	mostra	um	espaço	em	branco	entre	o	sujeito	e	o	predicado:	“Amenina	sixamavaBiaca”.	 
De acordo com Abaurre (1991), os espaços em branco certamente registram, na escrita, pausas da fala. Esse 
fato, segundo a mesma autora, pode ser um indício de que a criança já tenha a percepção da organização 
rítmica e prosódica dos enunciados.

Segundo Capristano (2007), a segmentação na escrita infantil pode ser resultado de hipóteses construídas 
pela criança em processo de aquisição, construção e/ou desenvolvimento da escrita. Desse modo, não devemos 
considerar a segmentação um erro. Tal fato revela que está havendo, de acordo com a autora,trabalho da 
criança.

Uma	alfabetização	controlada,	feita	a	partir	da	leitura	e	escrita	de	palavras	soltas	ou	de	textos	artificiais,	
com	orações	absolutas	e	descontextualizadas	pode	evitar	a	ocorrência	de	segmentações	não	convencionais.	
Entretanto,	esses	textos	não	terão	autoria,	pois	a	criança	estará	repetindo	ou	fazendo	variações	em	torno	
daquele vocabulário controlado pelo professor. Como sabemos, a Alfabetização é um processo longo; 
desse	modo,	podemos	considerar	a	segmentação	como	aspecto	da	construção	da	escrita	infantil.	Um	texto	
original e criativo certamente apresentará uma escrita não convencional. De acordo com Capristano (2007), 
as	segmentações	não	convencionais	podem	ser	índices	do	funcionamento	linguístico	da	escrita	infantil	e	de	
processos de subjetivação do escrevente.

É importante também que o professor alfabetizador tenha conhecimento das mudanças morfofonêmicas 
ou	metaplasmos,	já	que	as	alterações	podem	ocorrer	em	qualquer	tempo.	Desse	modo,	a	intransigência	por	
parte	da	escola	com	as	variações	dialetais	deve	ser	evitada.	As	perdas	e	acréscimos	de	substância	fônica	
podem ser compreendidos como um fenômeno previsível em qualquer língua, em qualquer época. Desse 
modo, espera-se que o registro linguístico de uma criança vinda das classes populares seja admitido pelo 
professor, já que ela, ao ingressar na instituição escolar vai passar por um longo processo de Alfabetização 
e	Letramento,	por	meio	da	leitura	de	textos	em	diversos	gêneros	e	por	meio	de	práticas	com	a	língua	em	
diferentes	situações.	Espera-se	que	o	aluno,	como	já	comentamos	anteriormente,	ao	concluir	o	Ensino	Médio,	
tenha domínio dos diversos registros da língua, para que possa utilizá-los adequadamente nas práticas sociais.

Como sabemos, aquisição da escrita é um longo caminho a ser percorrido. Esse processo é acompanhado de 
dúvidas,	hipóteses,	avanços	e	retrocessos.	O	professor	deve	ter	clara	a	ideia	de	que	a	escrita	não	é	transcrição	
da	modalidade	oral	da	língua.	É	um	sistema	simbólico	altamente	complexo	e	seu	domínio	exige	prática	por	
parte da criança e preparo do professor. Assim, ele poderá compreender a construção do conhecimento do 
estudante	e	auxiliá-lo	nesse	processo.

Como	 lembra	Simões	 (2006),	a	 língua	se	estrutura	que	a	partir	de	 fonemas,	unidades	mínimas	não	
significativas,	porém	distintivas.	Nas	primeiras	etapas	da	Alfabetização,	é	comum	que	a	criança	confunda	uma	
consoante pela sua homorgânica, como p/b, t/d, f/v,pois ela está ainda tomando contato, de forma sistemática, 
com os sons e os grafemas da língua. O professor deve estar atento a essas trocas. Ocorrências de forma 
sistemática	podem	indicar	alguma	dificuldade	na	identificação	dos	sons.	Entretanto,	as	trocas	esporádicas	
não são motivo de encaminhamento do aluno para um atendimento com um fonoaudiólogo. À medida que 
se	intensificam	a	leitura	e	a	escrita,	esses	equívocos	podem	desaparecer.

Outras	dificuldades	se	apresentam	para	o	aluno.	Um	fato	que	também	dificulta	a	aquisição	da	escrita	
pelo	aprendiz	é	a	falta	de	correspondência	entre	o	número	de	fonemas	e	o	número	de	letras,	isto	é,	há	mais	
fonemas	que	letras.	Há	sons	representados	na	grafia	por	diferentes	signos,	como	o	som	/	s/:	c, s, ss, ç, x, sc, 
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sç, xc. O fonema /ʁ/ ora é grafado com a letra r ora com rr.	Há	também	fonemas	que	são	representados	
pela	mesma	letra,	como,	por	exemplo,	nas	palavras	“cara”	e	“rato”	Nesses	nomes	temos	os	fonemas	/r//ʁ/, 
representados pela letra r. Como	podemos	perceber,	a	escrita	alfabética	é	bastante	complexa,	dando	origem	
a	diversas	realizações.	Seu	domínio	exige	práticas	de	leitura	e	escrita.	Inicialmente,	é	perfeitamente	aceitável	
que	o	aluno	faça	a	grafia	de	certas	palavras	de	forma	não	convencional.	Acrescentem-se	a	isso	as	variações	
na modalidade oral da língua, que levam o aluno a uma escrita que reproduz os sons da fala. Como observa 
Simões	(2006),	para	o	aluno,	aprender	a	forma	escrita	no	modelo	da	fala	do	professor	se	assemelha	a	aprender	
a escrever em uma língua estrangeira.

Espera-se que o aluno conclua o Ensino Médio com amplo domínio do registro culto da língua, tanto 
na	fala	como	na	escrita.	Desse	modo,	a	escola	pode,	inicialmente,	aceitar,	sem	reações	discriminatórias	a	
variante própria do grupo social a que o aluno pertence, levando-o ao domínio, de forma paulatina, de outras 
variantes da língua.

É importante também enriquecer o repertório do aluno com contação de histórias, dramatização, 
atividades que desenvolvam a oralidade, tornando possível o desenvolvimento do raciocínio lógico, da 
criatividade	e	da	expressão	oral.

Cartilhas	com	textos	 formados	de	frases	sem	uma	sequência	 lógica	ou	nexo	de	causalidade	levam	o	
aluno	a	elaborar	textos	artificiais	e	sem	qualquer	traço	de	informatividade.	Na	fase	inicial	da	Alfabetização,	
o desenvolvimento da criatividade, com atividades que levem o aluno a vivenciar histórias que contribuam 
para seu enriquecimento enciclopédico são mais importantes do que somente insistir na escrita de acordo 
com	o	vocabulário	ortográfico	da	língua.

É	urgente	que	o	professor	das	séries	iniciais	tenha	uma	formação	adequada,	para	que	possa	auxiliar	o	aluno	
nessa	fase	tão	importante	de	sua	vida.	Temos	conhecimento	de	episódios	que	trouxeram	grande	prejuízo	
a alunos das primeiras séries de escolaridade pela falta de sensibilidade e de conhecimento do professor. 
Por outro lado, vemos com muita alegria, trabalhos desenvolvidos por professores não só das séries iniciais 
como também do segundo segmento do Ensino Fundamental, que procuram resgatar a auto-estima daquele 
aluno	que	ficou	anos	esquecido	em	um	canto	da	sala,	com	sequências	didáticas	que	procuram	aprimorar	sua	
escrita	e	sua	leitura	com	atividades	condizentes	com	sua	faixa	etária.

Conclusão

Como	sabemos,	o	professor	 tem	grande	 influência	na	aprendizagem	dos	alunos	e,	desse	modo,	 sua	
formação está diretamente ligada ao aproveitamento dos estudantes. É fundamental, portanto, que o 
professor do primeiro segmento do Ensino Fundamental tenha uma formação adequada, para que possa 
oferecer um ensino de qualidade a seus alunos. É urgente que os cursos de formação de professores sejam 
atualizados, com apresentação dos recentes estudos relacionados à Alfabetização.

Sabemos que os municípios oferecem cursos de reciclagem para professores. Entretanto, em geral, 
o	professor	que	faz	esse	curso	é	o	coordenador	pedagógico.	Ele	fica,	assim,	responsável	por	passar	as	
informações	para	os	professores	de	 sua	escola.	A	multiplicação	do	conhecimento,	porém,	não	 se	dá	
da	forma	esperada,	porque	as	informações	chegam	de	forma	fragmentada	devido	à	falta	de	formação	
do multiplicador ou devido à resistência ao novo pelos colegas. Desse modo, o professor que trabalha 
diretamente com a turma não tem momentos de reciclagem e incentivo. É urgente, portanto, que os 
cursos de formação de professores ofereçam disciplinas importantes para o professor Alfabetizador, como 
Fonética, Fonologia e até mesmo Sociolinguística, para que o futuro mestre saiba lidar com os diferentes 
registros linguísticos presentes na escola. É urgente também que todos os professores do primeiro 
segmento do Ensino Fundamental passem por cursos de reciclagem, para que o quadro da Educação em 
nosso país possa mudar.

É	 importante,	 como	vimos,	 que	as	 informações	 teóricas	 sejam	acompanhadas	de	 conhecimentos	
metodológicos. Muitas vezes, vemos planejamentos muito bem elaborados, sem que resultem em bons 
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resultados.	O	conhecimento	teórico	é	pouco	aproveitado	quando	o	professor	tem	dificuldade	em	levar	
o conhecimento ao aluno.

Pela	falta	de	experiência	e	de	conhecimento	do	professor,	muitas	vezes	o	aluno	é	considerado	incapaz,	
portador de algum transtorno de aprendizagem, fato que para professores mais ingênuos e despreparados 
é muito cômodo. É muito comum encontrarmos casos dessa natureza nas escolas.

Somos	testemunhas	de	episódios	como	esse.	A	família	também	se	ocupa	de	justificar	as	dificuldades	da	
criança.	Informações	descontextualizadas	e	sem	fundamento	chegam	aos	ouvidos	das	pessoas,	que	passam	
a atribuir o insucesso do aluno a algum problema responsável por impedir a aprendizagem. Temos visto 
muitos	alunos	com	problemas	de	alfabetização	que	são	rotulados	como	portadores	de	alguma	deficiência.

As	observações	das	pesquisadoras	Chris	Bueno,	Sônia	Sellin	Bordin	e	Maria	Irma	Hadler	Coudry	(apud	
BUENO:	2008)	confirmam	nossas	convicções	acerca	dos	problemas	de	aprendizagem	apresentados	por	
muitos alunos. Os estudos dessas pesquisadoras mostram que grande parte de crianças diagnosticadas como 
portadores de algum problema que impede a aprendizagem, na verdade, apresentam problemas oriundos 
da Alfabetização. As lacunas vão aumentando à medida que o aluno passa para outra série.

A partir diagnósticos equivocados, constroem-se rótulos para a criança. Ela passa a ser considerada 
incapaz,portadora de um transtorno responsável pelo seu mau desempenho na escola. Uma vez rotulada, a 
criança passa a se comportar de acordo com o que se espera dela.

O	mesmo	acontece	em	situações	opostas.	Estudos	mostram	que	a	expectativa	do	professor	a	respeito	de	
seu	aluno	influencia	o	rendimento	escolar	desse	indivíduo.	Se	o	professor	demonstra	interesse	no	progresso	
do	estudante,	este	vai	responder	de	maneira	positiva	a	essa	expectativa.	É	comum	presenciarmos	casos	de	
alunos que parecem invisíveis por professores. Caso um mestre resolva desconstruir o rótulo dado a esse 
aluno, essa criança vai responder de forma muito positiva, mostrando que é capaz de aprender.

Como podemos perceber, o procedimento de um professor, sobretudo, nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental	 tem	grande	 influência	 em	 sua	aprendizagem.	O	exercício	do	Magistério	 exige	grande	
responsabilidade, preparo e sensibilidade do professor.
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Resumo: O presente trabalho analisa a questão da formação do professor alfabetizador. Toma como foco os 
resumos dos trabalhos apresentados no XVIII Endipe. Se inscreve em uma perspectiva histórica da formação 
do	alfabetizador	de	modo	a	contribuir	para	a	identificação	de	possíveis	eixos	organizadores	dessa	formação.	
A	partir	de	um	levantamento	bibliográfico	identificaram-se	vinte	e	quatro	trabalhos	(24)	sobre	a	formação	do	
alfabetizador, num universo de setecentos e quarenta e três (743) trabalhos apresentados. Tomando como base 
esse	levantamento	inicial,	a	discussão	se	organiza	em	dois	eixos:	aspectos	da	formação	inicial	e	programas	
de formação continuada. O primeiro refere-se ao papel da universidade e o segundo à melhoria da prática a 
partir	das	políticas	públicas	de	formação	continuada.	Chama	a	atenção	no	contexto	desse	trabalho	o	número	
reduzido de trabalhos sobre a alfabetização, o predomínio da questão da formação e a ideia da prática como 
organizadora	das	discussões.
Palavras-chave: Formação. Alfabetizador. Endipe.

Com	o	advento	da	escola	pública	e	a	consequente	necessidade	de	democratizar	a	leitura	e	a	escrita,	as	
demandas por formação de professores se tornam mais evidentes, sobretudo, em se tratando de políticas 
e	programas	de	formação	continuada.	Cada	época	traça	mecanismos	de	formação	pautados	nas	múltiplas	
dimensões	e	conteúdos	próprios	do	ensinar	e	do	aprender	a	ler,	escrever	e	contar.	Estes	elementos	constituem-
se	em	eixos	estruturadores	da	formação	inicial	e	continuada	de	professores,	quer	como	conteúdo,	quer	como	
instrumentos didático-pedagógicos.

Como	resultante	da	ideia	de	democratização	da	leitura	e	da	escrita	através	da	escola	pública	elementar,	
buscou-se a promoção do progresso da sociedade. Atribuía-se a aprendizagem da leitura e da escrita a 
promoção	do	desenvolvimento	do	país.	Do	ponto	de	vista	do	impacto	da	implantação	da	escola	pública	para	
a	formação	de	professores,	é	possível	identificar	ações	cujo	foco	era	o	de	organizar	um	sistema	de	ensino	
que incluísse formação e preparo para os professores. É possível, então, perceber que no Brasil a articulação 
entre	os	ideais	liberais	europeus	e	a	institucionalização	da	instrução	pública,	estão	diretamente	relacionados	
à ideia de ascensão social e desenvolvimento da sociedade.

Neste cenário, o Estado passa a se responsabilizar pela formação de professores com o intuito de atender 
à	escola	pública.	 Implantou	as	escolas	de	 formação	de	professores	que	 tinham	como	objetivo	 formar	
professores	considerados	“leigos”.	Como	até	então	a	formação	de	professores	estava	circunscrita	às	Ordens	
Religiosas, considerou-se esse movimento como um avanço para o campo.

A preocupação com a formação sempre esteve presente, especialmente, quando se trata do ensino das 
“primeiras	letras”.	É	possível	observar	no	contexto	brasileiro,	desde	o	período	jesuítico	até	os	dias	atuais,	
indicações	orientações	para	a	formação	do	professor.

Especialmente	sobre	o	período	 jesuítico	Shigunov	Neto	et	al.	 (2008)	 identifica	no	Ratio Studiorum, 
plano pedagógico da Companhia de Jesus, cinco princípios e valores que norteiam a formação dos padres 
professores: a busca da perfeição humana por meio da palavra de Deus e a vontade dos homens; a obediência 
absoluta e sem limites aos superiores; a disciplina severa e rígida; a hierarquia baseada na estrutura militar; 
a	valorização	da	aptidão	pessoal	de	seus	membros	(SHIGUNOV	NETO	et	al.,	2008).

Percebe-se que por meio desses princípios o ideário de catequização e a política de instrução da 
Companhia de Jesus nortearam todos os objetivos dos jesuítas e o preparo dos padres para a propagação 
da	fé	católica.	Para	Sousa	(2003)	“a	formação	moral	e	religiosa	era	a	primeira	preocupação	da	Companhia.	
O futuro professor jesuíta deveria se consagrar à formação da sua alma durante dois anos. Para este tipo de 
formação,	os	exercícios	espirituais	desempenhavam	um	papel	muito	importante”	(SOUSA,	2003,	p.12).
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As	exigências	para	a	formação	do	professor	no	período	Pombalino	foram	instituídas	a	partir	d	Alvará	de	
06	de	novembro	de	1772	e	refletiam	o	forte	rigor	da	administração	do	Estado	face	os	processos	educativos.	
No mesmo sentido em que recusavam o modelo educacional jesuítico, havia o incentivo à formação para 
um	profissional	que	atendesse	às	demandas	da	época.

Nessa época, para a boa qualidade do ensino, os Mestres deveriam dominar a estrutura da Língua 
Portuguesa	e	ensiná-la	baseada	nas	regras	ortográficas.	Era	necessário	também,	comprovar	publicamente,	
a	sua	sabedoria	em	relação	ao	domínio	dos	conhecimentos	“das	coisas	humanas	e	divinas,	além	de	ser	digno	
e honrado” (SILVA, 2008, p.4).

Em se tratando do ensino primário no período Imperial (1822 – 1889), poucas foram as iniciativas do 
governo com relação à formação do professor do ensino de primeiras letras. Nesse período não havia uma 
exigência	específica	para	o	professor	alfabetizador	e	“qualquer	cobrança	neste	sentido	dava-se	de	forma	
contextual,	acompanhando	a	própria	oferta	de	formação”	(VIANA,	2009,	p.35).	Cabe	ressaltar	também	que	
os professores que não tivessem a formação necessária para a sua atuação, deveriam instruir-se em curto 
prazo	e	“à	custa	dos	seus	ordenados	nas	escolas	das	capitais”	(BRASIL,	1827).

É possível dizer que o Ato Adicional de 1834 e a transferência da responsabilidade da formação de 
professores e instrução (primária e secundária) para as províncias contribuíram para o surgimento das Escolas 
Normais no Brasil. Nesse período, o Rio de Janeiro implementa a primeira Escola Normal no município de 
Niterói e promulgou a lei que organizava e estabelecia as normas para aqueles que pretendiam se candidatar 
àquela formação.

No	período	da	1ª	e	2ª	República	a	questão	do	ensino	das	primeiras	letras	ganhou	novos	enfoques	e	fez	com	
que a alfabetização se constituísse num caminho para o progresso republicano. A 1ª Constituição Republicana, 
que	vetava,	desde	o	período	Imperial,	a	participação	dos	analfabetos	nas	eleições	fez	com	que	os	índices	de	
eleitores caíssem consideravelmente.

Nessa perspectiva, as habilidades de leitura e escrita foram escolarizadas e representavam papel 
importante	para	os	 ideais	 republicanos	da	época,	pois	 “[...]	 saber	 ler	e	escrever	 se	 tornou	 instrumento	
privilegiado de aquisição de saber/esclarecimento e imperativo da modernização e desenvolvimento social” 
(MORTATTI, 2006, p.2). A escola passou a ser obrigatória, gratuita e laica fazendo com que as práticas de 
leitura e escrita se submetessem a um ensino organizado, sistemático e intencional. Contudo, era necessário 
preparar	profissionais	especializados	para	tal	feito.	Assim,	destaca-se	nesse	período	uma	formação	pautada	
no tratamento didático em relação às habilidades do ler e do escrever. É possível dizer que esse período é 
marcado	pelo	início	da	profissionalização	docente.

A	formação	do	professor	no	período	denominado	Estado	Novo	(República	Nova	e	a	Ditadura	Militar	1937	
– 1984) caracteriza-se por uma gama de disputas divergentes sobre a alfabetização. Mais contundente do que 
na	1ª	e	2ª	República,	a	leitura	e	a	escrita	passam	a	ser	vistas	como	um	forte	potencial	para	a	“domesticação	e	
inculcação ideológica, enquadramento social, (...), libertação da opressão social e transformação do quadro 
político” (VIANA, 2009, p. 45).

No	Estado	Novo,	a	laicização	do	ensino	torna-se	um	dos	pilares	da	educação	e	a	formação	específica	para	
a	alfabetização	ganha	ênfase	no	âmbito	das	discussões	docentes.	Segundo	Viana	(2009),

[...]	esta	formação	específica	dava	ao	futuro	professor	o	direito	de	especializar-se	em	uma	área	da	

educação,	fosse	ela	pré-escola,	alfabetização,	literatura	infantil,	deficientes,	ou	outra,	conforme	

os modelos de organização curricular propostos pelo Parecer 349/72 do Conselho Federal de 

Educação (VIANA, 2009, p. 52).

Nessa perspectiva, a formação do professor alfabetizador proporcionada pelas escolas normais previa, 
portanto,	algumas	finalidades	descritas	no	Decreto	lei	nº	8530	de	2	de	janeiro	de	1946.	Dessa	forma,	destacam-
se	as	orientações	e	recomendações	para	o	curso	normal	conforme	o	artigo	1º	do	Decreto	Lei	nº	8530	de	2	
de Janeiro de 1946.
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[...]	1.	Prover	à	formação	do	pessoal	docente	necessário	às	escolas	primárias;	2.	Habilitar	adminis-

tradores escolares destinados às mesmas escolas; 3. Desenvolver e propagar os conhecimentos 

e	técnicas	relativas	à	educação	da	infância	(BRASIL,	1946,	art.1º).

Além	das	recomendações	e	orientações	para	o	Curso	Normal,	o	Decreto	Lei	disponibilizava	as	disciplinas	
que	deveriam	compor	a	formação	do	futuro	professor.	Nesse	sentido,	o	Quadro	I,	a	seguir,	propõe	uma	visão	
mais sistematizada das disciplinas por série que compunham a formação de professores do ensino primário.

Sobre a formação do professor no período de Abertura Política (1984 aos dias atuais), pode-se dizer que 
o	ensino	da	leitura	e	escrita	se	tornou	um	ideal	a	ser	alcançado	e	um	desafio	a	ser	superado.	Segundo	Viana	
(2009), esse período é marcado pela tentativa de garantia do acesso e permanência na escola, por um grande 
índice	de	analfabetos	e	por	uma	formação	profissionalizante	precária	e	desatualizada.

Os esforços para garantir a melhoria da boa qualidade da formação docente são intensos e até o 
presente momento ganham ênfase tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Desse modo, 
independentemente das críticas ideológicas e políticas, a intervenção do Ministério de Educação (MEC) foi 
decisiva para marcar a importância da formação do professor alfabetizador.

Na	década	de	80,	as	discussões	sobre	a	educação	escolar,	seus	fins,	propósitos	e	efetividade	aparecem	
nas	questões	que	abrangem	desde	os	métodos	de	alfabetização	à	formação	de	professores.	Essa	década	é	
marcada por ser a de maior efervescência nos debates sobre a formação do professor. Nesse período, assiste-
se	à	promulgação	da	Constituição	Federal	de	1988,	identificada	como	Constituição	Cidadã;	a	promulgação	
da LDB 9394/96; a proposição dos Parâmetros Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os cursos de Licenciatura.

Com as análises sobre a efetividade da educação escolar, especialmente no campo da alfabetização, 
os resultados das aprendizagens são considerados insatisfatórios. Ou seja, apesar da garantia de acesso à 
educação escolar, a permanência e a aprendizagem efetiva ainda se constituem como uma meta a atingir. 
É	nesse	contexto	que	as	discussões	sobre	as	possíveis	relações	entre	formação/atuação	do	professor	e	os	
níveis de desempenho dos alunos se tornaram mais evidentes (ABREU et al, 2015)

Esse conjunto de fatos e fatores se constituiu como desencadeador de projetos, programas e políticas 
públicas	voltadas,	especialmente,	para	a	 formação	do	professor	alfabetizador.	Dentre	estes,	 servem	de	
exemplo:	Programa	de	Formação	de	Professores	Alfabetizadores	 (2001),	PRÓ-LETRAMENTO	 (2008)	e	o	
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2012). Cada um a seu modo, busca prover o professor 
alfabetizador de ferramentas teórico-metodológicas que lhe permitam uma ação educativa mais efetiva.

É possível dizer que a formação do professor alfabetizador sempre esteve presente, ainda que não 
intensamente, nos períodos da história da educação brasileira. Nesse sentido, pode-se destacar que em 
alguns momentos a ênfase da formação pautava-se na instrumentalização do professor e em outros, numa 
perspectiva	mais	voltada	para	o	aspecto	reflexivo	do	fazer	docente.

Diante desse cenário da necessidade do reconhecimento da formação de professores, sobretudo dos anos 
iniciais,	fica	evidente	o	papel	da	universidade	nesse	processo	de	formação.	Ao	assumir	a	sua	responsabilidade	
social na produção e divulgação do conhecimento, a universidade se torna parceira dos diferente sistemas 
educacionais	na	formulação	e	operacionalização	de	programas	e	ações	de	formação	inicial	e	continuada.

Do	ponto	de	vista	da	formação	inicial	destacam-se	a	articulação	entre	teoria	e	prática,	a	reflexão	sobre	
a ação e saberes pedagógicos, o contato com o conhecimento acadêmico acumulado sobre o objeto a ser 
ensinado	e	a	reflexão	sobre	as	interfaces	entre	aspectos	legislativos	e	a	organização	do	trabalho	escolar.

Em	termos	da	formação	continuada	ratificam-se	as	parcerias	entre	universidade	e	sistemas	educacionais	a	
partir	das	quais	se	torna	possível,	ao	mesmo	tempo,	promover	a	reflexão	na	ação	e	sobre	a	ação	e	ressignificar	
conteúdos	e	práticas	da	 formação	 inicial.	Além	disso,	 tais	parcerias	diminuem	a	suposta	distância	entre	
a	universidade	e	o	contexto	no	qual	se	insere.	Essa	aproximação	ocorre	dentre	outras	formas	através	da	
produção compartilhada de conhecimento. Espaços de compartilhamento privilegiados são os eventos 
técnico-científicos	por	reunirem	pesquisadores	de	instituições	diversas	assim	como	profissionais	interessados	
no diálogo sobre temas que intrigam e instigam os diferentes campos do conhecimento.
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O lugar da formação do alfabetizador em trabalhos apresentados em eventos técnicos 
científicos: o XVIII Endipe como foco

Para	refletir	sobre	o	lugar	da	formação	do	alfabetizador	na	produção	acadêmica	elegeu-se	como	foco	de	
análise,	a	partir	de	pesquisa	exploratória,	inspirada	na	análise	documental,	o	Caderno	de	Resumos	do	XVIII	
Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (Endipe) 2016. A análise incidiu sobre os resumos dos 
painéis e pôsteres apresentados no Endipe 2016, disponíveis na versão impressa, que tratam da alfabetização.

Foram localizados no Caderno de Resumos setecentos e quarenta e três (743) trabalhos apresentados. 
Dentre	esses,	encontraram-se	vinte	e	quatro	(24)	trabalhos	relacionados	à	temática	alfabetização.	O	Gráfico	
I, a seguir, ilustra o total de trabalhos apresentados sobre a temática alfabetização e outras áreas de 
conhecimento.

Gráfico I – Quantidade de Trabalhos sobre alfabetização apresentados no XVIII Endipe 2016

Fonte: Caderno de Resumos – XVIII Endipe 2016

A	partir	da	análise	do	Gráfico	I	é	possível	perceber	que	no	XVIII	Endipe	há	um	número	muito	reduzido	de	
trabalhos	sobre	a	alfabetização.	Esse	número	reduzido	de	trabalhos	chama	atenção	especialmente,	pelo	fato	
de	que	nesta	edição,	o	foco	do	evento	contemplou	o	tema:	“Didática	e	prática	de	ensino	no	contexto	político	
contemporâneo: cenas da educação brasileira”.

A	análise	dos	resumos	dos	trabalhos	que	tiveram	a	alfabetização	como	foco	permitiu	identificar	que	esses	
se	voltaram	fundamentalmente	para	questões	relacionadas	à	formação	inicial	e	continuada,	ao	letramento	
e	à	relação	entre	alfabetização	e	outros	campos	do	conhecimento.	O	Gráfico	II	ilustra	a	distribuição	dos	
trabalhos e temas.

Gráfico II – Principais enfoques dos trabalhos sobre alfabetização apresentados no XVIII Endipe 2016

Fonte: Caderno de Resumos – XVIII Endipe 2016
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É	possível	perceber	que	os	trabalhos	apresentados	de	um	modo	geral	tem	a	formação	docente	como	eixo	
estruturador.	Mesmo	àqueles	que	tratam	do	letramento	e	das	relações	da	alfabetização	com	outras	áreas	
do	conhecimento	se	organizam	em	torno	das	questões	relativas	à	formação.

No conjunto dos resumos analisados, foram encontrados nove (9) trabalhos que tratavam da formação; 
destes sete (7) se referiam a formação continuada e somente dois (2) faziam alusão à formação inicial. 
Observa-se portanto, que a ênfase na formação continuada dos professores alfabetizadores. Vale ressaltar 
que	para	fins	da	análise,	os	resumos	serão	identificados	por:	R1,	R2,	R3,	R4,	R5,	R6,	R7,	R8	e	R9.

No que se refere à formação inicial, percebe-se a partir dos dados encontrados, uma escassez de trabalhos 
voltados	para	essa	temática.	Esse	dado	intriga	na	medida	em	que	as	discussões	sobre	a	formação	inicial	
vem	ganhando	corpo	no	cenário	educacional	brasileiro,	sobre	diferentes	formas.	Por	exemplo,	o	documento	
publicado em 2013 pelo Ministério da Educação (MEC) sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica aponta para a formação inicial tendo em vista à sua articulação com as necessidades do processo de 
ensino	aprendizagem	e	os	reais	subsídios	para	o	apoio	de	uma	eficiente	política	de	formação	para	o	professor	
(BRASIL, 2013).

Entende-se,	assim,	que	a	formação	inicial	é	indispensável	para	o	profissional,	de	modo	a	possibilitar	que	
o	conhecimento	ressignifique	a	sua	prática,	de	maneira	a	legitimar	o	exercício	da	função	docente.Nessa	
perspectiva,	Roldão	(2007)	alerta	para	o	fato	de	que	o	conhecimento	pode	ser	visto	como	o	“elo	mais	fraco”	da	
profissão	docente,	contudo,	se	incentivado,	pode	transformar	a	ideia	da	falta	de	crédito	e	de	reconhecimento	
da formação docente. Para isso, os saberes do campo disciplinar quanto dos campos multidisciplinares passam 
a	ser	vistos	como	imprescindíveis	para	a	formação	inicial.	Isso	ganha	proporções	maiores	sobretudo	quando	
se trata da formação inicial de alfabetizadores.

Diante	dessas	questões,	ratifica-se	a	necessidade	de	se	refletir	sobre	a	formação	docente,	de	modo	a	
traçar	caminhos	pautados	em	bases	o	mais	sólidas	possíveis,	organizando	a	prática	em	torno	dos	eixos	que	a	
estruturam.	Salienta-se	que,	para	promover	a	aprendizagem	e	a	construção	de	significados,	é	imprescindível	
ao docente a oportunidade de aprimorar, da forma mais ampla e plena, a sua formação.

Tendo	em	vista	que	a	formação	inicial	é	um	dos	pilares	para	o	processo	de	profissionalização	do	professor	
rever	as	discussões	sobre	essa	formação	contribui	para	a	melhoria	da	qualidade	e	a	garantia	da	equidade	
educativa para uma formação docente mais efetiva (GATTI, 2009; BARRETO, 2009).

Apontando a universidade como um espaço que contribui para a prática pedagógica do professor em 
formação,	um	dos	resumos	analisados	tem	o	objetivo	de:	“verificar	a	contribuição	da	universidade	na	formação	
do	professor	alfabetizador,	explicitando	os	elementos	teóricos	que	fundamentam	e	direcionam	a	formação	
desse	profissional”	(R1).

Chama	a	atenção,	também,	o	objetivo	do	outro	trabalho	cujo	resumo	foi	analisado:“ampliar	o	debate	
entre	currículo,	avaliação	e	formação	docente,	levando	em	consideração	que	os	três	eixos	são	importantes	
para	a	efetivação	das	políticas	públicas	e	para	a	consolidação	de	projetos	educacionais”	(R5).	Tal	objetivo	
tem relação com a proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
e para a formação continuada (2015) ao considerar:

[...]	o	currículo	como	o	conjunto	de	valores	propício	à	produção	e	à	socialização	de	significados	

no espaço social e que contribui para a construção da identidade sociocultural do educando, dos 

direitos e deveres do cidadão, do respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas 

formais e não formais e à orientação para o trabalho (BRASIL, 2015, p. 2).

Nessa perspectiva, a formação inicial em diálogo com o currículo que envolve a natureza dos saberes poderá 
subsidiar	o	professor	“com	instrumentos	intelectuais	que	possam	auxiliar	no	conhecimento	e	interpretação	
das	questões	complexas	com	que	 se	depara	no	dia	a	dia	do	 trabalho	docente”	 (BONATO,	2010,	p.	5).

É possível perceber, ainda em se tratando dos trabalhos sobre a formação de professores, que o interesse 
pela temática formação continuada vem se tornando recorrente na produção teórica, envolvendo diversos 
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campos. Ao analisar o Caderno de Resumos do XVIII ENDIPE, é curioso perceber que os trabalhos sobre o 
tema alfabetização se direcionam, em grande parte, para a temática da formação continuada. Tal formação 
tem	gerado	diversas	inquietações	que	se	materializam	diante	dos	desafios	enfrentados	no	cotidiano	escolar.

A	formação	continuada	é	entendida	como	processo	de	reflexão	e	socialização	da	prática	educativa,	e	
mecanismo de emancipação do sujeito, sendo a escola o lócus que promove essa formação. Cabe à escola 
portanto,	o	desenvolvimento	profissional	no	sentido	de	evolução,	continuidade	e	 interconexão	entre	a	
formação	inicial	e	a	continuada	de	forma	a	superar	os	limites	didáticos	e	as	práticas	individualistas	(NÓVOA,	
1992).

Dentre os trabalhos relacionados à formação continuada, salienta-se a ideia de que a formação inicial 
não	tem	dado	conta	de	preparar	adequadamente	profissionais	para	o	trabalho	docente	em	alfabetização.	
Nesse	contexto	a	formação	continuada	ganha	maior	relevância,	pois	muitos	professores	recorrem	a	outras	
propostas	de	formação	para	melhor	exercerem	seus	ofícios	e	tornar	o	ensino	mais	efetivo.

Os	programas	de	formação	continuada	vinculados	às	políticas	públicas	de	formação	ganham	mais	espaço	
e tornam-se essenciais para a atualização do trabalho docente. É nessa perspectiva que o Ministério de 
Educação desenvolve programas de formação continuada para professores alfabetizadores. Dentre esses 
programas o que ganha mais destaque nos trabalhos analisados é o Programa Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic).

Este	programa,	independentemente	das	questões	político-ideológicas	que	o	sustentam,	propõe	estratégias	
para	garantir	que	os	professores	por	ele	envolvidos	melhor	 se	 instrumentalizem	para	o	exercício	da	
prática docente. Para isso, faz-se necessário o aprofundamento dos conhecimentos sobre alfabetização, 
interdisciplinaridade e inclusão como princípio fundamental do processo educativo.

O	Pnaic	se	caracteriza	por	ser	uma	política	pública	de	formação	continuada	em	alfabetização	com	vistas	
a	uma	alfabetização	em	até	8	anos	de	idade.	O	Pnaic	produz	ações	com	a	finalidade	de	colaborar:

[...] para o debate acerca dos direitos de aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização; 

para os processos de avaliação e acompanhamento de aprendizagem das crianças; para o pla-

nejamento	e	avaliação	das	situações	didáticas;	para	o	conhecimento	e	uso	das	matérias	distri-

buídos pelo Ministério da Educação, voltados para a melhoria da qualidade do ensino no ciclo 

de alfabetização (BRASIL, 2014).

Chama atenção que os trabalhos analisados no XVIII Endipe 2016, em sua maioria, fazem referências ao 
Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Nesse	contexto,	destaca-se	um	dos	trabalhos	cujo	
objetivo	consiste	em	“buscar,	identificar	e	analisar	as	repercussões	do	Pnaic	na	reorganização	do	trabalho	
docente	e	as	implicações	dessa	reorganização	no	processo	de	construção	da	autonomia	profissional	dos	
professores” (R6).

Outro	resumo	destacou	também	as	concepções	de	 formação	continuada	vinculadas	ao	Pnaic,	com	o	
objetivo	de	“analisar	os	discursos	presentes	nos	documentos	normativos	investigando	como	essas	concepções	
de	formação	continuada	são	compreendidas	e	ressignificadas	na	prática	dos	sujeitos	envolvidos”	(R9).

É	curioso	o	fato	de	que	um	dos	trabalhos	analisados	teve	como	objetivo	o	professor	como	figura	central	
da	pesquisa.	Nesse	sentido,	procurou	“decifrar	aspectos	ligados	à	prática	do	professor	alfabetizador	para	
aprimorar	a	formação	docente”	(R3).	Para	Pereira	(2002)	“o	professor	têm	sido	visto	como	um	profissional	
que	reflete,	questiona	e	constantemente	examina	sua	prática	pedagógica	cotidiana,	a	qual	por	sua	vez	não	
está limitada ao chão da escola” (PEREIRA, 2002, p. 26).

Vale ressaltar que, dos oito (8) trabalhos que tratavam da temática do Letramento, cinco (5) deles fazem 
associação	à	 formação	docente.	Diante	desses	dados	 indicam	e	 ratificam	que	o	 letramento,	no	campo	
do	discurso	educacional,	muitas	vezes	é	 tido	como	uma	possibilidade	de	saída	para	as	dificuldades	de	
aprendizagem	da	leitura	e	escrita.	As	expectativas	de	promover	e	constituir	um	“sujeito	letrado”	tem	ganhado	
espaço nos discursos educacionais.
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Percebe-se, assim, que a formação docente pode contribuir para a reelaboração das formas de letramento 
de professores alfabetizadores, estimulando o entendimento entendendo da relevância do diálogo entre as 
áreas	do	saber	didático	e	as	práticas	sociais.	Nessa	perspectiva,	as	especificidades	das	crianças	e	o	conceito	
de	alfabetização	são	como	um	conjunto	de	múltiplas	possibilidades	que	podem	contribuir	significativamente	
para a construção do fazer docente, promovendo no campo da alfabetização, a articulação entre a teoria e 
a prática.

Destacam-se, ainda, os resumos que tratam de outros campos de conhecimento articulados com a 
alfabetização,	de	modo	a	compreender	a	importância	do	processo	de	construção	de	novas	práxis	pedagógicas,	
auxiliando,	assim,	na	elaboração	e	no	desenvolvimento	de	sequências	de	ensino	que	tornem	as	aprendizagens	
mais	significativas.

Dessa	forma,	chama	a	atenção	o	número	reduzido,	em	termos	da	produção	técnico	científico	sobre	a	
alfabetização.	Destaca-se	no	entanto,	a	 importância	de	eventos	técnico-científicos	para	a	divulgação	do	
conhecimento	produzidos	por	instituições	e	pesquisadores	e,	especialmente,	como	uma	oportunidade	de	
diálogo	e	troca	com	os	pares.	Nesse	contexto,	esses	espaços	de	troca	e	divulgação	de	pesquisas,	passam	a	
ser, muitas vezes, uma fonte essencial para a construção de novos conhecimentos.

Considerações finais

Considerando o mapeamento dos resumos de trabalhos apresentados no XVIII Endipe e a organização 
e	análise	dos	dados,	apresentam-se	aqui	algumas	questões	que	permearam	as	inquietações	do	presente	
trabalho.

Foi	possível	perceber	que	as	discussões	 sobre	a	alfabetização	 vêm	ganhando	novos	enfoques	e	
ultrapassando	a	ideia	de	um	processo	que	exige	apenas	a	mera	sistematização	do	código.	Contudo,	o	número	
reduzido	de	produções	apresentadas	voltadas	para	a	alfabetização,	demonstram	que	esse	campo	ainda	é	
um	permeado	de	desafios	e	questões	a	serem	investigadas.

A partir de um olhar histórico, infere-se que a alfabetização, desde o período jesuítico, sempre esteve 
presente	nas	discussões	brasileiras.	Dentre	os	resumos	analisados,	notou-se	que	em	sua	maioria,	voltavam-se	
para importância da formação do professor alfabetizador.

O campo da alfabetização embora se constitua como foco dos discursos e políticas educacionais ainda 
precisa	ser	melhor	configurado	em	termos	dos	seu	(s)	objetos	(s)	e	das	relações	que	estabelecem	com	a	
formação, os saberes docentes e a prática cotidiana. Sendo assim, é necessário estimular à investigação e 
divulgação de conhecimentos sobre o campo da alfabetização

Outra fato que chama a atenção é a importância da divulgação de pesquisas para a produção técnico-
científica.	 Socializar	o	 conhecimento	a	partir	de	eventos	acadêmicos	permite	que	além	do	acesso	a	
informações	em	diferentes	áreas	profissionais,	haja	uma	certa	facilidade	nas	trocas	e	aprofundamentos	de	
campos e pesquisas.

Sendo	assim,	aproveitar	melhor	os	espaços	dos	eventos	técnico-científicos	para	divulgar	as	pesquisas	
sobre o campo é um dos caminhos para preencher as lacunas que envolvem a alfabetização e seus diálogos.
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Formação de professores alfabetizadores: narrativas sobre o
Programa Alfabetização na Idade Certa em municípios do Ceará

Ana Maura Tavares dos Anjos
Faculdade Filosofia Dom Aureliano Matos FAFIDAM/UECE
Maria Erislene Almeida da Mata
Secretaria Municipal de Educação de Itapiúna – CE

Resumo: O	presente	estudo	 trouxe	como	objeto	de	 investigação	as	concepções	de	professoras	da	
Educação	Básica	que	exercem	função	de	formadora	de	professoras	alfabetizadoras	suas	concepções	e	os	seus	
processos formativos no âmbito do Programa Alfabetização na Idade Certa – Mais PAIC no Estado do Ceará. 
Para isso ancorou-se nos postulados de Nóvoa (1997); Imbernón (2009; 2011), dentre outros para discutir a 
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categoria teórica formação de professores. A pesquisa caracterizou-se como sendo de natureza qualitativa 
do tipo descritiva. Como instrumento de coleta de dados fez uso de questionário virtual enviado por e-mail. 
Participaram da pesquisa cinco professoras, gerentes municipais do Programa Mais PAIC. A pesquisa revelou 
que o Programa tem sido um importante instrumento de instituição da cultura de formação continuada em 
serviço com forte entrelaçamento entre a teoria e prática pedagógica do professor alfabetizador.

Palavras-chave: Formação de Professores. Alfabetização. Programa Alfabetização na Idade Certa.

Introdução

A	história	da	educação	desnuda	uma	 trajetória	de	exclusão	e	de	dívida	 social	quando	o	assunto	é	
alfabetização das camadas desfavorecidas economicamente.Falar da história da alfabetização.

Logo,	a	LDB	nº	9.394/96,	nos	aponta	uma	mudança	paradigmática	de	concepção	da	educação	como	
um direito que deve garantir a formação integral e portanto, a aprendizagem. em seu artigo em seu Art. 22  
“A	educação	básica	tem	por	finalidade	assegurar-lhe	a	formação	comum	indispensável	para	o	pleno	exercício	
da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” Assim, entendemos 
que a garantia dessa progressão envolve indiscutivelmente o direito de aprender a ler e a escrever, além de 
fazer uso dessas habilidades.

As	diretrizes	do	ensino	fundamental	em	9	anos	ressaltam	no	Art.	30	que	“os	três	anos	iniciais	do	Ensino	
Fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento”, logo, o referido documento destaca que os 
três primeiros anos caracterizam-se como um ciclo que alfabetização e que portanto, até os 8 anos de idade 
as crianças devem estar alfabetizadas. Proposta reforçada no Plano Nacional e Educação (2014-2024) em sua 
Meta	5	que	que	enfatiza	a	garantia	de	alfabetizar	todas	as	crianças,	no	máximo,	até	o	final	do	3º	(terceiro)	
ano do ensino fundamental.

É	na	perspectiva	da	alfabetização	de	crianças	até	o	2º	ano	do	ensino	fundamental,	que	o	Estado	do	Ceará	
se destaca no panorama brasileiro com o Programa Alfabetização na Idade Certa, lançado em 2007 através 
da	Lei	nº	14.026,	de	17	de	dezembro	de	2007	que	cria	o	Programa	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	PAIC,	
cooperação técnica e incentivo para melhoria dos indicadores de aprendizagem nos municípios cearenses.

A raiz histórica do PAIC consubstancia-se na pesquisa proposta pelo Comitê Cearense para a Eliminação do 
Analfabetismo Escolar, criado em 2004, pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através da iniciativa 
do deputado Ivo Gomes. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, o referido Comitê era 
constituído pela Assembleia Legislativa, UNICEF, APRECE, UNDIME/CE, INEP/MEC, e Universidades Cearenses 
como UECE, UFC, UVA, URCA e UNIFOR.

O	objetivo	era	evidenciar	a	problemática	do	analfabetismo	as	escolas	do	Ceará	e	que	somente	15%	de	uma	
amostra	de	cerca	de	8.000	alunos	leram	e	compreenderam	um	pequeno	texto	de	maneira	adequada;	Quando	
ao processo de formação de professores, a pesquisa evidenciou que grande parte das universidades não 
possuía estrutura curricular adequada para formar o professor alfabetizador; e quanto a prática pedagógica, 
grande parte dos professores não possuía metodologia para alfabetizar, abusava de cópias na lousa e usava 
muito mal o tempo de aula que era bastante reduzido: aulas começavam tarde, terminavam cedo e tinham 
intervalos longos.

Após o trabalho do Comitê a APRECE e a UNDIME/CE, em parceria com o UNICEF, criaram o Programa 
Alfabetização na Idade Certa – PAIC, com o objetivo de apoiar os municípios cearenses na melhoria da 
qualidade o ensino da leitura e da escrita os anos iniciais do ensino fundamental, contando com a adesão de 
60 municípios, através de um pacto de cooperação. E em anos subsequentes com a adesão dos 184 municípios 
do Estado.

Nesse sentido, compreendendo a alfabetização na perspectiva do letramento, nosso trabalho objetiva 
conhecer o processo formativo do professor alfabetizador no Estado do Ceará e sua relação com  
a prática pedagógica alfabetizadora. Partimos da premissa que o processo de formação de professores  
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é importantíssimo para o estabelecimento de práticas de alfabetização das crianças em sala de aula, que 
havia se revelado com uma fragilidade no relatório de 2004, isto posto, entendemos que o PAIC através de 
seus	eixos	de	atuação	tem	promovido	processos	formativos	e,	portanto,	depois	de	tal	percurso	cronológico	
de atuação nos municípios tem promovido uma cultura de formação continuada voltada para a alfabetização 
na perspectiva do letramento.

Tal	hipótese	se	fundamenta	na	busca	pelo	esclarecimento	da	seguinte	problemática:	Quais	as	concepções	
dos formadores de professores sobre a relação entre formação continuada e a prática pedagógica do 
professor	alfabetizador	de	crianças	do	2º	ano	do	ensino	 fundamental?	São	esses,	 formação	e	prática	
pedagógica, processos inter-relacionados no processo de alfabetização de crianças?

Formação de professores alfabetização e letramento: Processos entrelaçados na 
construção de práticas pedagógicas significativas

Para	Nóvoa	 (1997)	a	 formação	não	se	perfaz	por	acúmulo	de	cursos	esporádicos,	característicos	do	
modelo da racionalidade técnica1.	Não	que	não	sejam	importantes,	uma	vez	que	oferecem	um	certo	conteúdo	 
e a atenção individual as demandas dos professores, mas, para é preciso transpor esse modelo mediante  
a	reflexividade	crítica	através	dos	saberes	da	experiência.

Percebemos nas ideias defendidas por Nóvoa (1997) que se faz claro o cuidado com a valorização dos 
saberes	da	experiência,	os	quais	vão	além	da	dimensão	pedagógica	e	perpassam	a	consolidação	de	uma	
cultura	de	colaboração	de	aprendizagem	mútua	em	que	as	concepções	do	professor	emergem	da	relação	
teoria e prática, e nessa direção, recobramos o pensamento de Imbernón (2011) ao alertar que ao adentramos 
o	campo	das	discussões	sobre	 formação	continuada,identificamos	que	o	conhecimento	 instituído	sobre	
esta,	nos	últimos	dez	anos,	floresce	em	uma	época	de	grandes	mudanças	quando	as	criações	e	produções	
passam	a	ser	obsoletas	e	ultrapassadas,	massificadas	pela	Era	da	Informação	que	marca	a	transitoriedade	do	
conhecimento. Nessa perspectiva, entendemos ser preciso com uma certa urgência compreender os fatores 
da	diversidade	e	da	contextualização	como	elementos	imprescindíveis	na	formação.

Para	Nóvoa	(1997,	p.	29),	considerar	o	contexto	na	formação	do	professor “é	conceber	a	escola	como	um	
ambiente educativo, onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas”. No âmbito da formação de 
professores alfabetizadores, tal processo seria um espaço para a mediação de saberes construídos a partir 
das demandas do ambiente alfabetizador, onde os professores em um processo colaborativo constroem uma 
cultura de formação continuada na escola. Logo, tendo como mote a interpretação dos autores assinalados, 
vemos que é preciso superar o isolamento por meio de práticas de formação que promovam a emancipação 
profissional.	Para	que	essa	emancipação	aconteça	Nóvoa	(1997),	é	quem	vai	apontar	a	dimensão colectiva 
da formação.

Na	sua	concepção	a	formação	perpassa	o	dia	a	dia	do	professor	no	exercício	de	sua	prática,	na	construção	
de	saberes	nascidos	nos	processo	de	 reflexão	para	 resolução	dos	problemas	e	das	competências	não	
adquiridas	no	contexto	da	Universidade,	mas	sim,	surgidas	no	 interior	das	necessidades	do	exercício	da	
prática. Emerge nesse panorama para Nóvoa (1997, p. 29), um outro território de intervenção na formação:  
a dinâmica de formação-ação organizacional Aqui a escola é considerada locus de investigação e formulação 
de saberes pelos professores.

No	contexto	das	transformações	aceleradas	da	sociedade	com	suas	fugazes	mudanças	geridas	pela	lógica	
do neoliberalismo a formação continuada deve, pois, superar a lógica individualista e considerar os fatores 
da	diversidade	e	da	contextualização.

Na discussão acima realizada acreditamos ainda ser imprescindível primar pela importância do trabalho 
em equipe e da subjetividade do professor, tendo em vista que somente quando os professores constatam que 

1 Segundo a qual a atividade profissional consiste na resolução de problemas instrumentais por meio da aplicação da teoria e da 
técnica científica.
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a formação de que participam repercutirá na aprendizagem dos alunos, e em seu próprio desenvolvimento 
profissional,	mudarão	suas	práticas	visto	que	quando	o	processo	de	formação	de	professores	alfabetizadores	
prima	pelas	demandas	do	chão	da	sala	de	aula	o	processo	formativo	incide	diretamente	no	contexto	da	
profissão,	do	fazer	docente	e	por	sua	vez	nas	práticas	pedagógicas	que	favorecem	a	imersão	do	alfabetizando	
na	cultura	letrada	e	através	do	contato	com	experiências	com	diversos	tipos	de	portadores	de	texto.

Assim sendo, ao sustentar os professores como sujeitos do conhecimento, construtores e reformuladores 
de	teorias,	Tardif	(2012)	destaca	que	a	experiência	do	professor	é	colocada	no	centro	dos	elementos	a	serem	
considerados na formação do professor. Ou seja, a teoria associada a epistemologia da pratica.

A formação continuada e sua centralidade na escola e na real necessidade do professor, de acordo com 
Oliveira-Formosinho	(2009),	influenciada	pelos	estudos	de	Nóvoa	(1991),	exprimem	essa	ideia	de	formação	
como	instrumento	constituinte	do	desenvolvimento	profissional	nos	últimos	anos.	Logo,	pensar	a	formação	
continuada	considerando	o	contexto	da	atuação	profissional	do	professor,	envolve	necessariamente	a	escola	
como	local	privilegiado	para	o	desenvolvimento	profissional.	O	que	não	é	um	fato	ou	concepção	nova,	pois	
os	estudos	dos	autores	como,	por	exemplo,	Antônio	Nóvoa,	na	década	de	1990	já	assinalam	essa	perspectiva,	
que aqui utilizamos.

Destarte,	a	 formação	continuada	centrada	nas	demandas	da	escola,	valoriza	o	saber	da	experiência.	
Esta	 formação,	pois,	parte	do	princípio	de	que	não	é	possível	mudar	o	profissional	sem	transformar	seu	
contexto.	Assim,	a	reflexão	sobre	a	prática	profissional	centra-se	em	questões	concretas	para	serem	refletidas,	
compartilhadas	e	transformadas.	Uma	formação	centrada	nas	práticas	aproxima	os	processos	de	formação	e	
desenvolvimento	profissional.	Dessa	forma,	o	contexto	da	formação	assume	papel	que	transcende	o	ensino	
e o domínio da técnica e abre possibilidades para a criação de espaços de elaboração de aprendizagens em 
colaboração dos docentes com seus pares no ambiente de trabalho.

Sobre	a	contextualização	como	elemento	na	formação	continuada	de	professores	Imbernón	(2010)	destaca	
que	a	formação	deve	ser	pensada	desde	“dentro,	na	própria	instituição,	ou	em	um	contexto	próximo	a	ela,	
onde	se	produzem	as	situações	problemáticas	que	afetam	os	professores.”	(p.29)	E	acrescenta	que	a	profissão	
docente	sempre	foi	complexa	por	ser	um	fenômeno	social.

Com	base	nestas	discussões	e	âncoras	teóricas	se	entende	que	a	formação	docente	requer	um	clima	
de colaboração entre os professores, e esta é um dos procedimentos para superação do individualismo. 
Imbernón (2009) alerta, nesse sentido para a noção de que desenvolver um trabalho colaborativo não é fácil, 
já	que	é	uma	forma	de	entender	a	educação	e	isso	pressupõe	a	interação	e	o	intercâmbio	de	ideias	entre	os	
membros do grupo, o que incide na organização da carga horária dos professores para a abertura de espaços 
de	discussões	coletivas.

Método, análises e discussões

A	metodologia	é	o	caminho	do	pensamento	e	a	forma	exercida	na	abordagem	da	realidade	mediante	a	
sistematização	de	técnicas	que	aproximam	o	pesquisador	da	realidade	investigada.	“Enquanto	conjunto	de	
técnicas, a metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar 
os	impasses	teóricos	para	o	desafio	da	prática.”	(Minayo,	2011,	p.16).

Isto	posto,	entendemos	que	a	pesquisa	é	uma	forma	de	olhar	para	realidade	buscando	de	aproximar	do	
fenômeno investigado em busca de respostas que movem o pesquisador, logo, para atender aos anseios 
de	nossa	investigação	entendemos	que	a	pesquisa	de	abordagem	qualitativa	responde	a	questões	muito	
particulares de nossa investigação. Para Minayo (2011) a pesquisa qualitativa se preocupa, com a realidade 
e	o	universo	de	significados	que	corresponde	a	um	espaço	mais	profundo	dos	processos	e	dos	fenômenos	
que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Para	tanto,	fizemos	uso	de	questionários	virtuais	enviados	por	e-mail	pelo	fato	deste	instrumento	melhor	
se adequar as peculiaridades da amostra de sujeitos participantes de nossa investigação, que se encontrava 
em	13	municípios	do	estado	do	Ceará.	Nossa	pesquisa	teve	como	recorte	geográfico	a	região	do	maciço	
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de Baturité que é formada por 13 municípios (Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Barreira, Capistrano, 
Guaramiranga,	Itapiúna,	Mulungu,	Palmácia,	Pacoti,	Redeção,	Ocara),	logo,	os	sujeitos	de	nossa	investigação	
foram os gerentes municipais2 do Mais PAIC3. Os questionários foram solicitados à 8ª Coordenadoria Regional 
de	Educação	–	CREDE	8,	que	através	da	Gerente	Regional	(profissional	que	gerencia	as	ações	do	MAIS	PAIC	
no âmbito do Estado e junto à SEDUC), disponibilizou os endereços eletrônicos dos Gerentes Municipais. 
De posse dos e-mails enviamos mensagem convidados a participar, depois de quatro tentativa, chegamos à 
quantidade	de	5	participantes	que	compõe,	portanto,	a	amostra	de	nossa	pesquisa	que	serão	denominados	
de	(GM)	para	identificação	e	gerente	municipal	do	Mais	PAIC	seguido	por	um	numeral	que	identificada	a	
ordem das respostas conforme recebidas virtualmente. Nossa amostra foi composta por cinco participantes 
do	sexo	feminino,	com	15	a	32	anos	de	experiência	na	docência.

Ao serem interpelados sobre sua concepção de formação de professores a partir do relato de sua 
experiência	formativa,	pudemos	destacar	que	seu	entendimento	vai	ao	encontro	dos	postulados	de	Imbernón	
(2011), ao destacar o fato de que a formação de professores deve se fundamentar em estabelecer estratégias 
de	pensamento,	percepção	e	estímulos,	centradas	na	tomada	de	decisões	para	processar,	sistematizar	e	
comunicar	a	informação	em	um	processo	colaborativo	e	contextualizado,	e,	ainda	acrescenta	que	a	formação,	
entre	outros	fatores,	deve	favorecer	o	desenvolvimento	de	profissionais	reflexivos	e	investigadores	de	sua	
prática	docente.	Tal	pensamento	pode	ser	 identificado	nas	 falas	das	pesquisadas	ao	enfatizarem	que	a	
formação	é	um	processo	contínuo	que	envolve	as	questões	subjetivas	da	história	do	indivíduo,	a	articulação	
entre teoria e prática e a pesquisa.

É um processo de aprendizagem onde o professor tem a oportunidade de estudar e colocar na 

prática os conhecimentos adquiridos. GM1

É	um	momento	de	troca	de	experiência,	no	qual	o	professor	passa	a	ser	um	pesquisador,	para	

perfeiçoar suas atividades pedagógicas do chão da sala de aula com os demais professores. Sou 

professora	há	16	anos,	a	docência	é	uma	das	atividades	mais	complexa	e	desafiadora,	porém	é	

algo	que	sou	apaixonada.	Estudo	e	preparo-me	até	hoje	para	dar	continuidade	a	este	sonho	que	

é	“Ensinar	e	Aprender”.	No	decorre	da	trajetória	como	Professora.GM2

A	fala	da	GM	2	nos	conduz	a	reflexão	sobre	a	formação	do	professor	tendo	a	pesquisa	como	um	princípio	
norteador. Para Demo (2002) a pesquisa é fundamental, pois desperta da curiosidade, inquieta e provoca o 
desejo pela descoberta e criação, sobretudo atitude política emancipatória de construção do sujeito social. 
Quando	refletimos	sobre	as	falas	das	GM	3,4	e5	percebemos	uma	notória	preocupação	com	as	categorias	
teoria	e	prática.	Sobre	tal	articulação	fica	evidente	que	as	pesquisadas	têm	uma	concepção	de	que	a	práxis	
fomenta	uma	ação	pedagógica	emancipatória	ao	destacarem	suas	concepções	enfatizando	que	formação

é a dissociação que se faz entre a teoria e a prática, ou seja, a separação entre o que se vê nos 

conteúdos	do	que	se	trabalha	nas	Universidades	e	o	que	se	trabalha	em	sala	de	aula.	GM3

Possibilidade	de	crescimento	profissional	que	o	próprio	professor	deve	estar	sempre	buscando	

independente da turma que leciona. Faz se necessário estarmos em constante busca pelo conhe-

cimento.	Em	nossas	formações	busco	levar	para	os	professores	além	daquilo	que	recebo,	penso,	

observo	o	que	eu	como	professora	sinto	 falta	na	minha	prática.	Textos	sequências	didáticas,	

projetos referências de bons livros sempre são levados para que os professores saiam motivados 

para sua prática. GM4

2 Gerentes Municipais são profissionais que gerenciam os seis eixos do Programa nos municípios do Ceará. Estes profissionais são indicados 
pelas Secretarias Municipais de Educação e devem apresentar um perfil definido pela Secretaria de Educação do Ceará – SEDUC.

3 Em 2016, a SEDUC-CE lança uma nova versão do PAIC: o MAISPAIC ampliando o programa para 6º ao 9º ano.
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É um processo de interação, capaz de desenvolver constantemente seus saberes, permitindo 

articular teoria e prática por meio de aprendizado em que o conhecimento construído resulta 

em	novas	relações	com	outros	conhecimentos.	Como	disse	Paulo	Freire,	não	existe	ensino	sem	

pesquisa, a busca por novos conhecimentos através de leituras sobre autores como, PIMENTA, 

LIBÂNEO, IMBÉRNON, fortaleceu minha prática pedagógica. GM5

Um	importante	eixo	do	processo	de	formação	permanente	do	professor	é	a	“reflexão	prático-teórica	
sobre	sua	própria	prática”	(IMBERNÓN,	2011,	p.50),	esse	movimento	permite	que	o	professor	pense	sobre	
sua ação docente, reelabore-a, interprete-a e a transforme continuamente. Notamos que a GM5 cita autores 
que	tecem	importantes	trabalhos	sobre	formação	e	desenvolvimento	profissional	de	professores,	o	que	nos	
indica	que	ela	tem	uma	formação	teórica	que	subsidia	sua	ação	profissional,	inclusive	quando	pensa	sobre	
esse	processo	cita	os	autores.	A	GM5	ressalta	ainda	que	“não	há	ensino	sem	pesquisa	e	pesquisa	sem	ensino”	
(FREIRE, 1996, p. 29), ou seja, é preciso que o professor seja investigador epistêmico e capaz de transformar 
sua ação mediante um processo dialético de avaliação.

Quanto	às	contribuições	do	Mais	PAIC	para	a	 formação	dos	professores	alfabetizadores	do	2º	ano	
dos	municípios	do	Maciço	de	Baturité,	a	pesquisa	evidenciou	que	o	Programa	tem	oferecido	formações	
sistemáticas, material estruturado e incentivo à leitura. Conforme destacado na fala da GM1

Sim, formando os professores, elaborando material para as sequências didáticas, incentivando 

a leitura etc. GM1

A articulação entre teoria e prática é destaque nas falas das professoras GM2 e GM3 quando falam sobre 
o processo formativo no Mais PAIC e enfatizam

sou a prova viva dessa grandiosa contribuição e parceira do Programa Alfabetização na Idade 

Certa-	Mais	PAIC.	Houve	um	tempo	em	nós	professores	só	sabíamos	apenas	a	prática,	mais	

nos	faltava	a	teoria.	Hoje	todos	os	professores	de	Baturité	do	2º	ano,	são	capazes	de	realizar	

e diagnosticar os níveis de leitura e escrita dos nossos educandos. Uma formação continuada 

com retorno, porém precisamos sempre de algo mais inovador para juntos melhorarmos nossos 

índices educacionais. GM2

Sim,	dando	suporte	teórico	e	pratico	para	a	realização	com	êxito	de	suas	atividades	em	sala	de	

aula. GM3

A	GM5	ressalta	que	a	formação	no	Mais	PAIC	favorece	o	desenvolvimento	do	pensamento	crítico-reflexivo.	
Nesse	sentido	destacamos	que	o	movimento	denominado	no	Brasil	de	‘professor	reflexivo’	é	situado	da	década	
de	1980	Schön	(1997)	propõe	que	a	formação	de	professores	seja	baseada	em	uma	epistemologia	da	prática,	
isto	é,	a	formação	do	profissional	docente	mediante	a	valorização	da	prática	profissional	para	a	construção	
do	conhecimento	por	meio	da	reflexão.

Sim,	através	das	formações	e	acompanhamento	pedagógico,	pois,	os	professores	são	orientados	a	

desenvolver	uma	prática	pedagógica	voltada	para	o	processo	ação-reflexão-ação,	e	assim,	estar	

constantemente se auto avaliando e renovando seu fazer pedagógico. GM5

De	acordo	com	as	gerentes	municipais	as	formações	acontecem	uma	vez	ao	mês,	o	conteúdo	da	formação	
tem incidência direta na prática do professor alfabetizador que é acompanhado pelo coordenador pedagógico 
da	escola	e	pelos	formadores	municipais	dos	eixos	do	Mais	PAIC	que	são:	um	formador	do	eixo	de	educação	
infantil,	um	formador	do	ciclo	que	envolve	o	1º	e	2º	ano,	um	formador	de	Língua	Portuguesa	e	outro	de	
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matemática	para	os	professores	do	3º	ao	5º	e,	um	formador	de	Língua	Portuguesa	e	outro	de	Matemática	
para	os	professores	do	6º	ao	9º	ano.	Além	do	gerente	municipal	que	articula,	orienta,	acompanha,	monitora	
e avalia toda a equipe.

Ressaltamos	que	a	assessoria	do	eixo	de	alfabetização,	que	é	diretamente	responsável	pelo	processo	
formativo	dos	professores	do	2º	ano,	organiza	as	 formações	conforme	o	mapeamento	de	divisão	das	
Coordenadorias	Regionais	de	Desenvolvimento	da	Educação	CREDEs.	A	8ª	CREDE	é	a	que	 reúne	os	13	
municípios	já	referidos	e	que	configura	o	universo	e	a	amostra	de	nossa	investigação.	O	processo	de	formação	
acontece de forma contínua, sempre articulada às demandas do professor alfabetizador.

As GMs também destacaram que o Mais PAIC foi de suma importância para seu processo formativo, 
contribuindo	para	a	construção	da	práxis	pedagógica,	com	a	aproximação	entre	a	 teoria	e	a	prática	de	
alfabetização infantil. Pimenta (1997) ressalta que pesquisas recentes têm se voltado à análise da prática 
docente,	indagando-se	porque,	nas	práticas	pedagógicas	e	nas	organizações	escolares,	praticam	determinadas	
teorias	e	outras	que	não.	Para	discutir	em	um	terreno	seguro	justificamos	que	as	escolhas	se	fundam	em	
processos	históricos	subjetivos	no	sentido	e	no	resultado	encontrado	pelo	professor	no	exercício	da	profissão,	
conforme a ideia de Nóvoa, “a formação está indissociavelmente ligada à produção dos sentidos sobre as 
vivências.” (1997, p. 26), daí o acontecimento da transformação.

Sim,	Ampliando	os	meus	conhecimentos,	a	partir	das	formações	percebi	o	quanto	a	rotina	de	um	

professor é importante, assim como o acompanhamento pedagógico dos coordenadores. GM1

Sim. Pois, a partir desse rico PROGRAMA passei a entender melhor a concepção de alfabetização 

na perspectiva do letramento[...] GM2

Com	certeza,	a	cada	encontro	seja	no	Polo	Quixadá,	seja	em	Baturité,	sempre	saio	enriquecida	

de	conhecimentos,	experiências.	Compartilhei	o	que	sei	e	aprendi	muito.	Hoje	me	sinto	muito	

mais motivada para ser Formadora. GM3

Sim.	Através	de	estudos	realizados,	leituras	e	a	vivência	com	a	prática,	permitindo	a	reflexão	sobre	

a prática, ou seja, relacionando teoria e prática. Contribui para o processo da formação continuada, 

onde	seleciono	minhas	leituras	e	informações	para	melhoria	da	minha	prática	pedagógica.	GM4

As	narrativas	das	gerentes	municipais	do	Mais	PAIC	mostram	que	as	formações	favorecem	o	processo	
de aprendizagem colaborativa a partir das demandas da escola e da sala de aula de professor conforme já 
asseverado por Nóvoa (1997) e Imbernón (2009).

Nesse sentido o Mais PAIC se revela uma Política de Alfabetização que incide diretamente na política de 
formação dos professores alfabetizadores do Estado do Ceará.

Considerações finais

As escolas são locais onde novos conhecimentos, competências e habilidades devem ser desenvolvidas, 
elas	recebem	influencias	das	transformações	sociais	conforme	estas	modificam	as	relações	sociais	e	marcam	
o	desenvolvimento	e	a	História	da	sociedade.	A	rápida	evolução	e	transformação	dos	modos	de	comunicação	
trouxeram	o	Homem	a	era	da	informação	e	da	comunicação,	no	entanto,	o	processo	de	alfabetização	em	
nosso País não evoluiu em tão largos passos. O conhecimento, um bem comum, tornou-se uma forma, por 
vezes, de marginalização e negação ao acesso ao conhecimento. Logo, as camadas populares ao longo da 
História	têm	sofrido	com	tal	processo	de	negação.
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Paulatinamente,	dadas	às	conquistas	no	âmbito	Educação	Pública	a	partir	de	algumas	prerrogativas	
legais	dentre	elas,	a	Lei	nº	9.394/93,	o	acesso	a	educação	passou	a	ser	um	direito	de	todos	e	dever	do	estado.	
Nessa	perspectiva,	cresce	no	panorama	brasileiro	o	interesse	desde	o	final	da	década	de	1980,	o	interesse	
pela alfabetização. Em paralelo, outra temática que também tem chamado a atenção de pesquisadores 
é	o	processo	de	 formação	de	professores,	nessa	conjuntura,	nossa	 investigação	 trouxe	como	objeto	de	
investigação	as	concepções	de	professoras	da	Educação	Básica	que	exercem	função	de	 formadora	de	
professoras	alfabetizadoras	suas	concepções	e	os	seus	processos	formativos	no	âmbito	do	Mais	PAIC.

Logo,	nosso	estudo	revelou	que	o	Programa	tem	desenvolvido	ações	voltadas	a	cooperação	técnica	
com os municípios do Ceará e que nesse processo tem contribuído para a mudança da cultura escolar, e da 
formação	de	professores,	promovendo	formações	constantes,	distribuição	de	material	didático	e	pedagógico	e	
promovendo	acompanhamento	nas	escolas	e	avaliação	das	turmas	de	2º	ano	através	do	Sistema	Permanente	
de Avaliação do Ceará – SPAECE.

Sem	pretendermos	esgotar	as	discussões	sobre	a	formação	de	professores	alfabetizadores	no	âmbito	do	
programa alfabetização na Idade Certa – Mais PAIC, destacamos que a formação de professores é um fator 
importantíssimo e tem se revelado um dos componentes no avanço na elevação da qualidade da educação 
no Ceará.
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Resumo: O	presente	texto	origina-se	de	pesquisa	desenvolvida	no	âmbito	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na	Idade	Certa	(Pnaic)	em	Mato	Grosso	(MT),	buscando	identificar	experiências	significativas	de	formação	vividas	
por Professores Alfabetizadores (PAs) participantes do Programa, enquanto protagonistas de suas próprias 
formações.	Os	dados	são	provenientes	das	declarações	dos	envolvidos	desde	sua	implantação	no	estado	de	
MT, em 2013. Os resultados apontam que a estrutura formativa do Pnaic contribuiu com o desenvolvimento 
profissional	dos	professores	alfabetizadores.	Neste	percurso	formativo,	os	participantes	enfatizam	como	vão	se	
constituindo	enquanto	protagonistas	de	suas	próprias	formações,	sem	desconsiderar	o	processo	colaborativo,	
as	trocas	entre	os	pares	e,	especialmente,	as	aprendizagens	vividas	e	experienciada	na	sala	de	aula.
Palavras-chave: Pnaic/MT. Professores Alfabetizadores. Formação Continuada.

Introdução

Dona Lógica usa coque e óculos, como aquelas velhas professoras que não se fabricam mais e 

tão	chatas	que,	no	meio	da	aula,	sempre	alguém	lhes	pedia	“para	ir	lá	fora”.	Sim,	dona	Lógica,	a	

alma também precisa de um pouco de ar. (QUINTANA, 2007).

Vemos, com frequência, escolas e professores que assumem posturas cristalizadas numa ideia de que a 
escola	de	“antigamente”	que	era	boa,	aquela	em	que	os	alunos	e	seus	pais	não	questionavam	o	papel	que	
ambos desempenham na formação dos indivíduos. Todavia, tal pensamento já não contempla os dias de hoje, 
pois	a	sociedade,	a	infância	e	as	famílias	se	põem	em	movimento	a	todo	instante.	Aquela	velha	professora,	
chata, cujas aulas são enfadonhas e intermináveis, não dá conta da criança que se assenta nos bancos 
escolares.	Por	isso,	ambos,	escolas	e	professores,	não	podem	exilar-se	das	transformações	que	acontecem	
e	modificam	jeitos	de	ser	e	estar	no	mundo.	A	escola	deve	abrir-se	a	mudanças,	abandonar	paradigmas	
datados para que se torne atual e conectada com a realidade que vivemos, para que possa se tornar local de 
produção	de	conhecimento	e	de	construção	de	amizades,	que	estimule	o	estudo	de	conteúdos	curriculares,	
mas também incentive a autonomia, a solidariedade e o respeito. Quanto ao professor, deve ser capaz de 
acolher e ensinar as crianças que chegam à escola para aprender.

Interessa-nos,	aqui,	pensar	especificamente	acerca	do	professor	que	trabalha	com	os	anos	 iniciais	do	
Ensino	Fundamental,	refletindo	sobre	como	se	dá	a	sua	formação	para	além	daquela	recebida	inicialmente,	
nos	cursos	de	graduação:	a	formação	em	serviço,	continuada,	que	acontece	no	interior	das	escolas.	Afinal,	
é o professor que se ocupa, diariamente, da aprendizagem das crianças, e é sobre o professor que recaem 
exigências	–	de	desempenho,	qualidade,	resultados	–	fazendo	com	que	esse	profissional	se	sinta,	por	vezes,	
desamparado.

Acreditamos	que	a	formação	continuada	deve	se	configurar,	então,	como	espaço	de	vívidas	experiências,	
tal como entende Larrosa (2002), algo que nos passe, nos aconteça, nos toque, e, consequentemente, nos afete.

Ao	 longo	das	últimas	décadas,	muitos	programas	de	 formação	continuada	 foram	 instituídos	pelas	
diferentes instâncias governamentais. No cenário recente, o que se destaca, em âmbito federal, é o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que, desde 2013, investe na formação dos Professores 
Alfabetizadores (PAs) de todo o Brasil. No primeiro ano, o foco da formação foi a Linguagem; em 2014, 
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Alfabetização Matemática; e, em 2015, Interdisciplinaridade. Sua proposta de formação preconiza a formação 
do docente como um continuum,	estimula	o	desenvolvimento	profissional	dos	docentes,	e,	tomando	como	
referência	as	aprendizagens	mais	autônomas	e	as	dimensões	coletivas,	proporciona	espaços	de	participação,	
reflexão	e	formação	que	permitem	aos	professores	participantes	um	processo	constante	de	autoavaliação	
de modo a reorientar seus trabalhos.

Atuando	como	supervisoras	do	Pnaic	no	estado	de	Mato	Grosso,	buscamos,	em	nossa	pesquisa,	identificar	
experiências	significativas	de	formação	vividas	por	professores	alfabetizadores	participantes	do	Programa,	
enquanto	protagonistas	de	suas	próprias	 formações.	Com	esse	propósito,	apresentamos	declarações	de	
envolvidos	nessa	formação,	provenientes	de	avaliações	preenchidas	pelos	Orientadores	de	Estudo	(OEs),	a	
cada	Seminário	de	formação;	de	relatórios	(inicial	e	final)	emitidos	pelos	Coordenadores	Locais	(CLs);	e	de	
pesquisas	survey	realizadas	pela	Coordenação	Geral	do	Pnaic/MT	e	aplicadas	a	todos	os	perfis:	Professores	
Formadores, Coordenadores Locais, Orientadores de Estudo e Professores Alfabetizadores (PAs). Incorporamos, 
ainda,	alguns	excertos	autobiográficos	de	atores	participantes	da	formação	em	2015,	provenientes	de	resumos	
publicados	nos	Anais	do	Seminário	de	Encerramento	deste	ano,	“Pnaic-MT:	Balanço	e	Perspectivas”.

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: contribuições no Mato Grosso

O	Pnaic	foi	criado	com	o	propósito	de	“Alfabetizar	todas	as	crianças,	sem	exceção,	e	no	momento	certo:	
até	o	final	do	terceiro	ano	do	Ensino	Fundamental,	quando	elas	completam	oito	anos	de	idade”	(BRASIL,	
2012, p. 6-7), investindo na formação dos PAs e no aprimoramento da infraestrutura escolar. Para o Pnaic, a 
alfabetização	de	nossas	crianças	representa	um	desafio	em	vista	dos	dados	que	revelam	que	muitas	chegam	
ao	final	do	ciclo	de	alfabetização	sem	estarem	plenamente	alfabetizadas.

Como	programa,	o	Pnaic	fundamenta-se	em	ações	que	visam	contribuir	para	a	alfabetização	e	o	letramento	
das crianças brasileiras: formação continuada dos professores alfabetizadores; distribuição de materiais 
didáticos	e	pedagógicos;	avaliações;	e	gestão,	controle	social	e	mobilização	 (BRASIL,	2012).	A	 formação	
se	desenvolve	em	parceria	com	as	universidades	públicas	brasileiras,	 responsáveis	pelo	planejamento	
pedagógico	dos	cursos,	e	secretarias	de	educação	(estadual	e	municipais),	que	devem	garantir	as	condições	
para que os cursos aconteçam. A efetividade da formação docente é garantida pela participação ativa e 
compromisso desses diferentes segmentos, o que assegura o bom andamento do programa.

No Mato Grosso, o Pnaic está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu) 
de	Rondonópolis,	como	um	curso	de	extensão.	De	2013	a	2015,	esteve	organizado	conforme	os	dados	
apresentados no quadro 1.

Quadro 1 – A organização do Pnaic/MT (2013 a 2015)

2013 – Ênfase na Linguagem 2014 – Ênfase na Matemática 2015 – Interdisciplinaridade

Curso inicial: 40 h
Seminário 1: 24 h
Seminário 2: 24 h
Seminário 3: 24 h
Seminário 4: 24 h
Seminário Encerramento: 16 h

Curso inicial: 40 h
Seminário 1: 32 h
Seminário 2: 32 h
Seminário 3: 32 h
Seminário 4: 32 h
Seminário Encerramento: 24 h

Curso inicial: 24 h
Seminário 1: 24 h
Seminário 2: 24 h

Seminário Encerramento: 16 h

Fonte: Coordenação Geral Pnaic/UFMT.

A	Universidade	se	encarrega	do	planejamento	das	ações,	em	encontros	que	reúnem	a	Coordenação	e	a	
equipe de Professores Formadores. Estes, por sua vez, ministrarão os Seminários de Formação para os OEs 
que, posteriormente, aplicarão a formação continuada em seus municípios, junto aos PAs.

Para	levar	a	cabo	as	ações	planejadas,	a	equipe	de	trabalho	do	Pnaic/MT,	desde	a	Coordenação	Geral	
até	os	professores	alfabetizadores,	contou	com	os	seguintes	números,	nos	três	anos	indicados	(Quadro	2):
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Quadro 2 – Quadro de pessoal do Pnaic/MT (2013 a 2015)

2013 2014 2015

01 Coordenadora Geral
01 Coordenadora Adjunta
03 Supervisoras
14 Professores Formadores
02 Apoios
139 Coordenadores Locais
336 Orientadores de Estudo
5.964 Alfabetizadores

01 Coordenadora Geral
02 Coordenadoras Adjuntas
03 Supervisoras
28 Professores Formadores
02 Apoios
142 Coordenadores Locais
317 Orientadores de Estudo
6.591 Alfabetizadores

01 Coordenadora Geral
02 Coordenadoras Adjuntas
04 Supervisoras
13 Professores Formadores
02 Apoios
142 Coordenadores Locais
322 Orientadores de Estudo
5.957 Alfabetizadores

Fonte: Coordenação Geral Pnaic/UFMT.

O	PA	deve	participar	de	formações	para	aprimorar	seus	conhecimentos	e	práticas	pedagógicas,	segundo	
propõe	o	caderno	de	 formação	do	professor	alfabetizador	do	Pnaic,	 visando	 “[...]	 favorecer	a	 troca	de	
experiências	e	propiciar	reflexões	mais	aprofundadas	sobre	a	própria	prática”.	(BRASIL,	2012,	p.	27).

Como outros programas de formação continuada, também o Pnaic, inicialmente, sofreu alguma rejeição, 
desinteresse ou indiferença por parte dos professores, que não viam qualquer perspectiva de ganho qualitativo 
em	ter	que	frequentar	mais	um	curso	“inventado	pelo	Governo”.	Porém,	paulatinamente,	o	Programa	foi	
conquistando os professores envolvidos, que passaram a compreender a sua relevância. Sobre a formação de 
professores centrada na escola, Cardoso e Rodrigues (2015) consideram que seu sucesso depende tanto de 
boas	condições	de	trabalho,	incluindo	tempo,	espaço,	recursos	materiais	e	financeiros,	como	de	incentivos,	
a	fim	de	que	a	formação	se	torne	um	compromisso	pessoal	e	coletivo.	Ainda	segundo	as	autoras,

[...]	a	escola	(e	seus	profissionais)	não	pode	se	fechar	em	si	própria.	É	necessário	o	diálogo	com	

outras	instituições	educacionais	e	agências	de	formação.	Neste	sentido,	o	Pacto	tem	envolvido	

IES	públicas	na	formação	dos	professores	alfabetizadores	e	[...]	proporcionado	condições	para	a	

efetiva	participação	docente	no	processo	formativo	(dos	profissionais	da	educação	e	das	crianças).	

(CARDOSO; RODRIGUES, 2015, p. 19)

As	aprendizagens	colaborativas	que	se	configuram	no	interior	dos	encontros	de	formação	se	dão	em	um	
contexto	de	interação	e	cooperação,	que	podem	ser	pensadas	num	processo	que	envolva	“[...]	uma	dinâmica	
formativa contínua e compartilhada, que acompanha e propicia mudanças na realidade em função das suas 
necessidades e de seus objetivos” (REALI; TANCREDI; MIZUKAMI, 2008, p. 81).

Dessa maneira, o Pnaic, enquanto programa de formação de professores alfabetizadores, vem 
demonstrando,	ao	longo	destes	três	anos,	que	o	conhecimento	profissional	se	constrói	a	partir	da	própria	
prática	e	das	observações	de	experiências	alheias,	de	troca	com	os	pares,	em	que	professores,	individualmente	
e	em	grupos,	podem	pensar	nos	processos	e	nos	conteúdos	de	sua	aprendizagem.

Procedimentos metodológicos
Desde 2013, a equipe mato-grossense estruturou-se para atender os municípios que participam do Pnaic, 

abarcando	cerca	de	6000	participantes.	Como	asseguram	Cardoso	e	Cardoso	(2016,	p.	98),	foi	formada	“uma	
rede	de	compartilhamento	de	conhecimento,	experiências	e	saberes,	conectada	pelo	objetivo	de	contribuir	
para a alfabetização e o letramento das crianças mato-grossenses”.

Administrar esse contingente de pessoas possibilitou a criação de um arcabouço de dados a respeito da 
formação	e	de	seus	reflexos	na	atuação	dos	professores.	Como	supervisoras,	cotidianamente,	lidamos	com	
estes dados, principalmente aqueles oriundos dos CLs e dos OEs, no que se refere ao andamento do curso e 
sua repercussão no trabalho docente em sala de aula, com as crianças.
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Como antecipamos, ao longo da formação continuada, a coordenação geral do Pnaic/MT colheu, 
regularmente,	avaliações	junto	aos	OEs	a	respeito	do	andamento	do	curso	de	formação,	bem	como	relatórios	
(inicial	e	final),	emitidos	pelos	CLs.	Esses	instrumentos	oferecem	ricas	informações	sobre	o	processo	formativo.	
Além disso, após o encerramento dos ciclos de formação de Linguagem (2013) e Matemática (2014), foram 
aplicadas,	a	todos	os	perfis,	pesquisas	survey,	que	geraram	ainda	mais	dados,	utilizados	nesta	pesquisa.	Por	
fim,	extraímos,	dos	resumos	publicados	nos	anais	do	Seminário	de	Encerramento	de	2015,	alguns	excertos	
autobiográficos	de	participantes	da	formação.

As	avaliações	dos	OEs,	compostas	por	oito	perguntas,	depois	de	preenchidas,	são	lidas	e	discutidas	pela	
equipe. São elas: 1) Avalie, atribuindo uma nota de 0 a 10, as estratégias de formação que foram utilizadas 
neste curso; 2) De qual atividade você mais gostou de participar? Por quê?;3) De qual atividade você não gostou 
de participar? Por quê?; 4) Avalie, atribuindo uma nota de 0 a 10, a cada um dos aspectos a seguir referentes 
ao	curso	ministrado:	conteúdos	abordados,	recursos	utilizados	e	distribuição	do	tempo;	5)	Avalie,	atribuindo	
uma	nota	de	0	a	10,	os	 (as)	 seus	 (suas)	 formadores	 (as),	considerando	os	critérios	abaixo:	pontualidade,	
clareza	na	exposição	dos	temas	em	discussão,	domínio	do	conteúdo	abordado,	condução	das	atividades	
propostas e relação com o grupo; 6) Avalie sua participação como aluno (a) do curso, atribuindo uma nota 
de	0	a	10,	considerando	os	critérios	abaixo:	assiduidade,	pontualidade,	participação	nas	atividades	em	grupo,	
participação	nas	discussões;	7)	Você	acha	que	esse	curso	contribuiu	para	a	sua	formação?	Em	que	aspectos?;	
e	8)	Que	sugestões	você	daria	para	melhoria	deste	curso?.

Os relatórios dos CLs são enviados por email, segundo modelo estabelecido pela Coordenação, contendo 
três	blocos	de	perguntas	 (informações	básicas,	 implantação	e	 implementação	das	ações	do	Programa	e	
relatos sobre como elas se desenvolveram). Vale destacar que a pesquisa survey, como aponta Babbie (1999), 
destina-se	à	pesquisa	em	grande	escala,	com	características	quantitativas,	que	visa	apresentar	as	opiniões	dos	
indivíduos	por	meio	de	questionários	e/ou	entrevistas.	Os	resumos	fizeram	parte	das	atividades	formativas	
solicitadas	para	a	culminância	do	curso	em	2015,	a	exemplo	do	que	ocorreu	nos	anos	anteriores.

Nesses	resumos,	nos	deparamos	com	excertos	autobiográficos,	em	forma	de	narrativas.	Estamos	de	acordo	
com	Souza	(2006)	ao	salientar	que	as	narrativas	autobiográficas	colaboram	para	o	entendimento	de	que	
os	sentimentos,	as	representações	e	percepções	que	emergem	no	processo	de	formação	e	autoformação,	
colaboram	para	o	desenvolvimento	profissional.	Compreendemos	que	o	conhecimento	profissional	 se	
constrói	a	partir	da	própria	prática	e	das	observações	de	experiências	alheias,	de	 troca	com	os	pares,	
em	que	professores,	individualmente	e	em	grupos,	possam	pensar	nos	processos	e	nos	conteúdos	de	sua	
aprendizagem.

Experiências alfabetizadoras no contexto do Pnaic/MT
De	modo	geral,	nas	avaliações	respondidas	pelos	OEs,	identificamos	os	seguintes	aspectos:

 • Avaliação positiva da maioria dos participantes.
 • Compreensão da importância do Pnaic para alfabetização das crianças e para a própria formação.
 • Aprendizagem e socialização de saberes.
	 •	 Retomada	constante	das	discussões	sobre	currículo	na	perspectiva	da	inclusão.
 • A oferta de estratégias a serem desenvolvidas com os PAs, representa segurança para desenvolver o 

trabalho no município de origem.
	 •	 Crescimento	pessoal	e	profissional	 significativo,	 com	o	aprimoramento	dos	conhecimentos	e	a	

capacidade	de	olhar	para	“além	da	sala	de	aula”.
 • Maior prazer em ler (para deleite e pesquisa).
 • Reconhecimento dos direitos de aprendizagem das crianças.

Destas	avaliações,	 retiramos	alguns	excertos	que	revelam	como	o	Programa	tem	contribuído	para	o	
crescimento	pessoal	e	profissional	dos	professores	participantes	da	formação.	Uma	OE,	que	também	atua	
como	PA,	destaca	a	segurança	para	trabalhar	os	conteúdos	dos	cadernos	de	formação,	que	esclareceram	
“conceitos	que	jamais	entenderíamos,	por	mais	que	já	trabalhássemos,	tornando	mais	claros	nossos	objetivos	
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[...]”	(OE2,	2014).	O	OE3	(2014)	declara:	“essa	formação	faz	de	mim	um	profissional	pesquisador,	um	aprendiz	
constante”.	Outra	OE	reflete	que	é	fundamental	“[...]	continuar	com	os	estudos,	pois	a	formação	docente	se	
faz	necessária	para	rompermos	com	as	complexidades	e	amarras	de	nossa	função”	(OE4,	2015).

A	pesquisa	survey	forneceu	relatos	de	professores,	acerca	das	contribuições	que	o	curso	de	formação	
trouxe	para	sua	atuação	docente.	Praticamente	todos	responderam	que	sim,	e	muitas	respostas	coincidem,	em	
linhas	gerais	com	esta:	“Sim,	pois	em	nossa	profissão	precisamos	estar	sempre	estudando	e	nos	atualizando,	
e	aprendi	muito	durante	as	formações”	(PA3,	2013).	Vejamos	algumas	outras	declarações:

[...]	trouxe	reflexões	sobre	algumas	práticas	e	estudos	de	alguns	fundamentos	teóricos	que	ainda	

não	tinham	sido	compreendidos.	Enfim,	o	Pnaic,	além	das	contribuições	com	os	estudos,	nos	pos-

sibilitou jogos e brincadeiras esclarecendo como promover os saberes utilizando a ludicidade. 

(PA1, 2013)

Contribuiu muito, por que ninguém está pronto e acabado, precisamos estar atualizados, pois as 

crianças e jovens hoje vão além, e precisamos acompanhá-los. (PA5, 2013)

O	acesso	ao	curso	e	ao	material	me	ajudou	a	sair	da	mesmice	e	da	mecanização	dos	conteúdos,	

pois	comecei	a	trabalhar	com	recursos	como	jogos,	várias	formas	de	abordar	o	conteúdo,	de	

representar quantidades e ainda, vocabulários novos. (PA6, 2014)

A vida de um professor deve ser com formação continuada, então, tudo que aprendemos se soma 

em	nossa	jornada	profissional.	(PA7,	2014)

Como	vemos,	existe,	hoje,	a	consciência	de	que	a	 formação	continuada,	empreendida	no	âmbito	do	
Pacto,	representa,	para	os	professores,	a	possibilidade	de	conquistar	maturidade	profissional,	no	sentido	de	
pensar a própria atuação e as consequências – que se presumem positivas – disso, especialmente no tocante 
ao	objetivo	primeiro	do	Pnaic:	alfabetizar	e	letrar	todas	as	crianças	brasileiras	ao	final	do	primeiro	ciclo	do	
Ensino Fundamental, até os oito anos de idade.

Um	aspecto	que	se	destaca,	seja	nas	avaliações	ou	nas	pesquisas	survey,	diz	respeito	à	‘cumplicidade’	que	
se	estabeleceu	entre	os	pares	com	as	trocas	de	experiências.	Os	professores	compartilharam	seus	sucessos	e	
fracassos,	sua	solidão	dentro	da	escola,	seu	desejo	de	crescer,	suas	angústias	ante	à	indisciplina	dos	alunos	ou	
à	indiferença	dos	pais	para	com	a	educação	de	suas	crianças,	suas	dificuldades	em	acompanhar	e	utilizar	as	
novas	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação	(TIC),	que,	em	contrapartida,	é	entendida	como	um	desafio	
a ser superado por qualquer docente contemporâneo. Também a valorização do trabalho desenvolvido no 
correr do ano letivo e a visibilidade dada a isso contribuíram para a elevação da autoestima dos professores 
o	que,	em	última	instância,	colabora	para	que	o	processo	ensino	e	aprendizagem	aconteça	com	fluidez,	
interesse e alegria.

Nos	 resumos,	apresentados	em	2015,	encontramos	 registros	autobiográficos	que	 revelaram	como	o	
processo	 formativo	desencadeou,	a	partir	de	suas	experiências,	a	construção	de	 relações	necessárias	à	
produção	de	sentidos,	que	colaboram	com	o	aperfeiçoamento	de	seus	conhecimentos	e	de	sua	práxis	
pedagógica.	Seguem	alguns	excertos	que	dão	pistas	de	como	a	formação	proposta	pelo	Pnaic	favorece	o	
desenvolvimento do pensamento, a autonomia, o compartilhamento de saberes e, sobretudo, demonstrando 
como	os	professores	são	capazes	de	serem	protagonistas	de	suas	próprias	formações.

Os	docentes	estão	mais	confiantes	e	autônomos	para	lidar	com	alfabetização.	[...]	A	ideia	do	Bloco	

da	alfabetização	foi	ressignificada	e	os	professores	do	1º,	2º	e	3º	anos	estão	se	constituindo	como	

grupos nas escolas, integrando os planejamentos e criando continuidade para os conhecimentos, 

esse	processo	também	favoreceu	a	criação	de	registros,	escritos,	filmagens,	fotografias	[...].	O	Pnaic	

está ajudando a construir a identidade do Professor Alfabetizador. (CL2, 2015)
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Vale afirmar que o Pacto, enquanto política de formação de professores alfabetizadores, vem 
demonstrando,	nestes	três	anos,	que	o	conhecimento	profissional	se	constrói	a	partir	da	própria	prática	e	
das	observações	de	experiências	alheias,	de	troca	com	os	pares,	em	que	professores,	individualmente	e	em	
grupos,	podem	pensar	nos	processos	e	nos	conteúdos	de	sua	aprendizagem.

Os depoimentos de CL, OE e PA evidenciam que a estrutura formativa do Pacto permite novas aprendizagens, 
agregando novas oportunidades e possibilidades não percebidas individualmente em determinado momento. 
É	possível	verificar,	em	alguns	fragmentos	autobiográficos,	a	construção	de	novas	experiências,	sendo	estas	
professoras, agora, as protagonistas do ensino.

[...]	O	professor	está	se	sentindo	mais	seguro	em	suas	ações	pedagógicas	conforme	vão	avançan-

do os estudos do material do Pnaic, procurando detectar onde estão os problemas para, a partir 

deles, subsidiar o trabalho, de forma mais produtiva e prazerosa com os alunos em sala de aula. 

(CL3, 2015)

[...]	percebi	o	quanto	de	conteúdos	trabalhei	nesse	planejamento	[Proposta	de	trabalho	interdis-

ciplinar].	[...]	é	muito	interessante,	pois	valoriza	o	contexto	e	o	professor	trabalha	a	interdiscipli-

naridade. Isso faz com que as aulas se tornem mais motivadoras e interessantes para os nossos 

alunos. (PA8, 2015)

As mudanças de comportamento dos efetivos professores da escola, com a realização da forma-

ção continuada do Pacto, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, e conduzidos os 

estudos	pelas	Orientadoras	de	Estudo,	já	são	visíveis	[...].	O	Programa	ofereceu	aos	profissionais	

da	educação	orientações	para	organizarem	melhor	as	suas	práticas	pedagógicas,	atendendo	

às	necessidades	locais,	projetos	significativos	e	sequências	didáticas	articuladas	com	o	prazer	

em	aprender,	tornando	mais	eficiente	o	processo	de	ensino	aprendizagem.	(CL4,	2015)

Alguns professores alfabetizadores relataram que tiveram que repensar, o planejamento das 

aulas,	a	escolha	dos	conteúdos,	o	ensinar	e	avaliar,	assim	como	o	melhor	aproveitamento	dos	

recursos didáticos disponíveis nas escolas. [...] o curso proporcionou a criação de instrumentos, 

formas, metodologias e meios diferentes de contar histórias. Criar estratégias diferentes para 

aqueles	alunos	com	dificuldades	de	aprendizagem.	[...]	Aulas	mais	dinâmicas,	envolvimento,	

participação e comprometimento, tanto do aluno como do professor, e demais colegas [...]. 

(CL5, 2015)

As	experiências	descritas	pelos	protagonistas	do	Pnaic/MT	apontam	que	a	troca	com	outros	professores	
colaborou com seu fazer pedagógico, permitindo novas posturas pedagógicas. Nesse processo, destacaram 
como	as	novas	vivências	as	mobilizaram	para	aprender	o	conteúdo	pedagógico	geral,	partindo,	especialmente,	
do material do Pacto.

Quando se fala de protagonismo, de autonomia, é importante considerar Larrosa (2002, p. 27), ao dizer 
que	“[...]	o	saber	da	experiência	não	pode	beneficiar-se	de	qualquer	alforria,	quer	dizer,	ninguém	pode	
aprender	da	experiência	de	outro,	a	menos	que	essa	experiência	seja	de	algum	modo	revivida	e	tornada	
própria”.

Nóvoa	 (1992)	preconiza	a	necessidade	de	que	a	 formação	estimule	o	desenvolvimento	profissional	
dos	docentes	que	 tomam	como	referência	as	aprendizagens	mais	autônomas	e	as	dimensões	coletivas,	
promovendo	o	preparo	de	professores	 reflexivos,	 que	assumam	a	 responsabilidade	do	 seu	próprio	
desenvolvimento	profissional	e	que	participem,	como	protagonistas,	na	 implementação	das	políticas	
educativas, tal qual vem sendo trabalhado, cotidiana e fortemente, no Pnaic/MT.
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Algumas considerações

A vida de um professor deve ser com formação continuada, então, tudo que aprendemos se soma 

em	nossa	jornada	profissional.	(PA7,	2014)

Ler uma declaração como esta, feita por uma alfabetizadora do interior do Mato Grosso, nos faz pensar 
que o curso de formação do Pnaic/MT tem lançado sementes robustas no que concerne ao reconhecimento 
da importância do processo (auto)formativo dos educadores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A formação continuada deve atender às necessidades tanto do professor quanto da escola, no sentido de 
aproximar	a	teoria	do	vivido	em	sala	de	aula,	integrando-se	ao	cotidiano	escolar.	Assim	sendo,	o	trabalho	
que vem se desenvolvendo, no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa em Mato 
Grosso, tem se mostrado positivo e satisfatório, pautado no diálogo com os participantes, sempre buscando 
o aperfeiçoamento da prática docente e uma aprendizagem de qualidade para as crianças.

Entretanto,	é	necessário	considerar	que,	enquanto	política	pública,	o	Programa	não	pode	ser	visto	como	
solução para todos os problemas. Ele é, sim, uma possibilidade em desenvolvimento. Os próprios cursistas 
levantam	críticas	ao	Programa,	que	incluem,	por	exemplo,	a	reclamação	quanto	ao	atraso	no	pagamento	de	
bolsas;	a	dificuldade	de	deslocamento,	no	que	tange,	particularmente,	ao	Mato	Grosso,	de	cidades	distantes	
até	Cuiabá,	onde	ocorrem	as	formações;	dificuldade	de	acessar	e	utilizar	o	SIMEC	etc.

Isto	posto,	acreditamos	que	é	preciso	avançar	muito,	e	continuamente,	a	fim	de	que	a	educação	brasileira	
evolua, o que depende, obrigatoriamente, de muitos fatores, entre os quais se inclui a formação dos 
professores. Vale pensar que o Programa, no que se refere à realidade mato-grossense, se mostra como um 
importante	contributo	ao	professor,	como	ser	humano	e	como	profissional,	tornando-se	evidente	o	quanto	é	
fundamental o processo colaborativo. Estar apoiada por outros professores formadores foi importante para 
que	esses	professores	ganhassem	confiança	e	requeressem	novos	aprendizados	sobre	seu	ensino.	Como	
pondera	a	OE4,	“Sempre	se	aprende	com	os	outros.	[...]	Precisamos	estar	em	‘situação	de	aprender’	sempre”.

Os professores, buscando suas próprias aprendizagens, procuram, juntamente com seus pares, garantir a 
aprendizagem	de	seus	alunos,	contribuindo	para	um	cotidiano	escolar	melhor,	mais	rico	e	significativo.	Nesse	
movimento, é possível que a Dona Lógica de Mario Quintana reconheça que, assim como a alma precisa ser 
arejada, também o processo de ensino e aprendizagem – em que estão envolvidos sujeitos adultos e sujeitos 
crianças –, precisa sempre abrir-se a novos ares, novos ventos, novos saberes, que se entrelaçam aos antigos, 
gerando conhecimento.
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O Programa Todos pela Alfabetização: perfil dos alfabetizadores

Arlete Ramos dos Santos
Alba Lúcia Gonçalves
Rosenaide Pereira dos Reis Ramos
Universidade Estadual de Santa Cruz – BA

Resumo:	Esse	artigo	apresenta	o	resultado	de	uma	pesquisa	realizada	com	objetivo	de	analisar	o	perfil	pessoal	
e	profissional,	ou	seja,	a	faixa	etária,	a	formação,	o	nível	socioeconômico,	a	renda	familiar	e	as	condições	de	
trabalho	dos	alfabetizadores	do	Programa	do	estado	da	Bahia,	Todos	pela	Alfabetização	–	TOPA	do	Sul,	Baixo	Sul	
e	Extremo	Sul	da	Bahia,	destinado	para	a	alfabetização	de	jovens	e	adultos.	A	metodologia	utilizada	foi	a	Quali/
quantitativa e os instrumentos de coleta de dados foram análise documental e questionário semi-estruturado. 
Os resultados obtidos demonstraram que na região pesquisada a maioria dos sujeitos é parda, possui apenas 
ensino	médio	e	não	dispõe	dos	materiais	didáticos	necessários	para	o	trabalho	pedagógico.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Programa Todos pela Alfabetização; Alfabetizador

Introdução

Esse artigo apresenta os resultados evidenciados em uma pesquisa realizada na região Sul da Bahia com o 
objetivo	de	traçar	o	perfil	dos	alfabetizadores	do	Programa	Todos	pela	Educação	–	TOPA	no	ano	de	2016,	no	
que	se	refere	à	faixa	etária,	formação,	nível	socioeconômico	e	renda	familiar,	bem	como,	identificar	aspectos	
relacionados	às	questões	pedagógicas	e	de	estrutura	física	do	espaço	de	trabalho	dos	mesmos.	A	pesquisa	foi	
Quali/quantitativa	de	natureza	exploratória,	com	aplicação	de	questionários	(perguntas	abertas	e	fechadas)	
com alfabetizadores dos polos de funcionamento do TOPA, sob a responsabilidade da Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC.
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Situada na região Sul do Estado da Bahia, no município de Ilhéus, a UESC, em sua área geo-educacional, 
abrange	a	região	denominada	de	Litoral	Sul	da	Bahia,	a	qual	agrega	as	sub	regiões	conhecidas	como	Baixo-sul	
(11	municípios),	Sul	(42	municípios)	e	Extremo-sul	(21	municípios).	Como	principais	polos	urbanos	identificam-
se as cidades de Ilhéus e Itabuna. Ao centro as cidades de Gandu e Valença; ao Norte as cidades; Eunápolis, 
Itamaraju	e	Teixeira	de	Freitas,	ao	Sul.	Ao	todo,	são	74	municípios,	numa	área	de	55.838	Km2,	correspondendo	
a	9%	da	área	do	estado	da	Bahia	e	cerca	de	16%	de	sua	população	(IBGE,	2010).No	referente	à	formação	do	
TOPA, a UESC realiza a formação dos alfabetizadores nesses municípios e agrega alguns da região Sudoeste 
da Bahia.

A	primeira	parte	do	texto	traz	uma	breve	contextualização	de	alguns	programas	da	Educação	de	Jovens	e	
Adultos	–	EJA,	realizados	no	Brasil,	desde	a	segunda	metade	do	século	XX.	A	segunda	parte	do	texto	apresenta	
e discute o recorte de alguns dados obtidos com pesquisa.

As políticas da educação de jovens e adultos no Brasil

O Programa Todos pela Educação – TOPA no estado da Bahia tem sido desenvolvido com recursos do 
Programa	Brasil	Alfabetizado	(Governo	Federal),	para	atendimento	ao	público	de	jovens	e	adultos	que	ainda	
se encontram na condição de analfabetos. Lima destaca que o TOPA tem como principal objetivo:

Promover uma educação de qualidade para a população de jovens e adultos, assegurando seu 

ingresso e permanência na escola, garantindo-lhes as oportunidades necessárias à apropriação da 

leitura	e	da	escrita	e	criando	as	condições	objetivas	para	sua	inclusão	social,	política,	econômica	

e cultural. (LIMA, 2009, p. 51).

O relatório Bahia em Números, publicado em 2006, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 
da	Bahia	–	SEI	(BAHIA,	2006),	destaca	que	a	faixa	etária	entre	15	e	59	anos	de	idade,	à	época,	correspondia	
a	61,4%	da	população	baiana,	com	projeção	de	65,8%	em	2020,	ou	seja,	a	maioria	da	população	é	composta	
por	jovens	e	adultos.	Destaca	também,	que	dessa	população	37,8%	são	analfabetos	funcionais	e	desses	13%	
são jovens a partir dos 15 anos.

No cenário nacional, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicada em 2009, revela 
que	dos	estudantes	que	efetuaram	matrículas	em	2007	ou	em	anos	anteriores,	apenas	4,3%	dos	jovens	e	
adultos	conseguiram	concluir	o	primeiro	segmento	do	ensino	fundamental	(1ª	a	4ª	série)	e	15,1%	o	segundo	
segmento (de 5ª a 8ª série) sem interrupção. Segundo a mesma pesquisa, os principais motivos para a não 
conclusão foram:

O horário das aulas não era compatível com o horário de trabalho ou de procurar trabalho 

(27,9%);	o	horário	das	aulas	não	era	compatível	com	o	horário	dos	afazeres	domésticos	(13,6%);	

tinha	dificuldade	de	acompanhar	o	curso	(13,6%);	não	havia	curso	próximo	à	residência	(5,5%);	

não	havia	curso	próximo	ao	local	de	trabalho	(1,1%);	não	teve	Interesse	em	fazer	o	curso	(15,6%);	

não	conseguiu	vaga	(0,7%);	e	outro	motivo	(22,0%)	(PNAD,	2009).

Nessa	configuração,	está	posto	que	as	 interrupções	das	 trajetórias	escolares	dos	educandos	da	EJA	
encontram-se	vinculadas,	em	grande	medida,	às	suas	precárias	condições	de	sobrevivência:	pobres,	oprimidos/
as,	excluídos,	negros,	da	periferia	e	dos	campos	(ARROYO,	2007).

Já	os	dados	do	PNAD	de	2014,	apontam	que	a	taxa	de	analfabetismo	no	país	vem	diminuindo	ao	longo	dos	
últimos	anos.	Entre	2001	e	2014,	os	pesquisadores	observaram	uma	redução	de	4,3	pontos	percentuais,	o	que	
corresponde	a	uma	redução	de	2,5	milhões	de	analfabetos.	A	pesquisa	revelou	que,	segundo	estimativa	do	
Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	a	taxa	de	analfabetismo	entre	brasileiros	com	15	anos	
ou	mais,	em	2014	alcançou	8,7%,	correspondendo	a	13,2	milhões	de	pessoas.	Outro	destaque	da	pesquisa	
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refere-se	às	disparidades	entre	os	índices	de	analfabetismo	nas	regiões	do	país	e	revela	que,	mesmo	com	a	
redução	de	0,3	ponto	percentual,	a	região	Nordeste	mantém	a	maior	taxa	de	analfabetos,	com	16,6%,	seguida	
do	Norte	(9,5%),	Centro-Oeste	(6,5%),	Sudeste	(4,8%)	e	Sul	(4,6%).	Esses	índices	se	constituem	em	grandes	
desafios	para	os	gestores	educacionais	do	país.

Para Andrade (2016), diante do que está posto nacionalmente, outros documentos da educação brasileira 
também estabelecem algumas iniciativas de melhorias relacionadas ao atendimento à EJA e no qual 
destacamos que os seus dados estão distantes das metas propostas pelo Plano Nacional de Educação (PNE- 
2014/2024),	que	prevê	reduzir	para	6,5%	a	taxa	de	analfabetismo	da	população	maior	de	15	anos	até	2015	e	
erradicá-la	em	até	dez	anos;	e,	no	mesmo	período,	reduzir	a	taxa	de	analfabetismo	funcional	pela	metade.	O	
PNE	ainda	propõe	em	sua	meta	10,	oferecer,	no	mínimo,	25%	das	matrículas	de	educação	de	jovens	e	adultos	
na	forma	integrada	à	Educação	Profissional	nos	anos	finais	do	ensino	fundamental	e	médio.

Meta	8:	Elevar	a	taxa	de	alfabetização	da	população	com	15	anos	ou	mais	para	90%	(noventa	

por	cento)	até	2020	e,	até	o	final	de	vigência	deste	PME,	reduzir	70%	do	analfabetismo	e	em	50%	

(cinquenta	por	cento)	a	taxa	de	analfabetismo	funcional.

Estratégia – 8.4. Ofertar a formação e assegurar a permanência de professores da modalidade 

EJA,	a	fim	de	elevar	padrões	de	qualidade	de	ensino.	(BRASIL,	2014).

A Bahia, entretanto, ao longo do século XX, no que se refere à EJA, limitou-se apenas às campanhas federais, 
sem ter a preocupação de construir uma política própria. Matos Oliveira (2007) faz um estudo do histórico 
da EJA no país e nos alerta para o fato de que

Entender o processo de avanços e retrocessos na formulação das campanhas, projetos e programas 

de alfabetização de jovens e adultos que tramitaram ao longo da história da educação brasileira 

é	refletir	sobre	a	ideologia	contida	nesses	programas	oficiais.	É,	também,	procurar	entender	a	

história institucional da educação popular no Brasil, mergulhando na compreensão de todos os 

mecanismos formais e ocultos que atuaram e ainda vêm atuando nos caminhos políticos que 

direcionam tais políticas (MATOS OLIVEIRA, 2007, p.245).

Fica	evidente	nestes	dados	que	a	EJA	tem	sido	tratada	como	“dever”,	ou	seja,	é	obrigação	do	analfabeto	
alfabetizar-se, para assim erradicar a doença da sociedade e contribuir para o desenvolvimento do país.

Como política educacional, a EJA começa a ser defendida a partir de 1940 quando as massas lutam pela 
garantia	de	direitos	sociais,	presentes	nas	propostas	liberais	e	nas	políticas	públicas,	para	tentar	minimizar	os	
conflitos	sociais,	como	o	provimento	de	qualificações	mínimas,	à	força	de	trabalho,	para	o	bom	desempenho	
de projetos nacionais de desenvolvimento, propostos pelo governo federal (PAIVA, 2006apud VOLPE, 2006).

Esse	modelo	globalizado	 teve	como	uma	de	suas	características	a	No	contexto	pós-ditatorial,	 com	
a	 inserção	do	país	no	mundo	globalizado	e	neoliberal,	ocorreram	mudanças	significativas	em	todos	os	
segmentos e modalidades do processo educacional. Nesse período, a EJA, passou a ofertar uma formação 
voltada para o mercado de trabalho, ou seja, a preparar mão de obra com competências para atuar, conforme 
modelo econômico, caracterizado pelas novas formas de organização do trabalho.

Desobrigação do Estado de suas responsabilidades para com os serviços sociais, nos quais se 

inserem também os educacionais, sendo que a forma encontrada para tal desobrigatoriedade 

foi	a	descentralização	e	as	parcerias	firmadas	com	a	sociedade	civil,	por	meio	das	ONGs,	das	

empresas,	e	de	campanhas	como	“amigos	da	escola”,	dentre	outras.	No	que	se	refere	à	EJA	

nesse	período,	os	 textos	estudados	que	 tratam	do	assunto	 relatam	a	ausência	de	políticas	

do	Governo	Federal,	que	se	limita	a	programas	de	curta	duração,	com	baixos	investimentos	

(SANTOS; VIANA, 2011).



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 53

As	campanhas	de	alfabetização	do	século	XX	intencionavam	a	formação	com	fins	eleitoreiros,	ou	seja,	os	
sujeitos deveriam aprender a assinar o nome pra votar, ou mesmo para atender necessidades do mercado 
de trabalho. Nesse sentido, Santos; Viana (2011, p. 4 apud VOLPE, 2006) salienta que

Com o fechamento do governo em 1964, a educação será concebida sob o signo do limite e do 

controle. Os movimentos e programas de Educação e Cultura Populares são reprimidos, seus 

dirigentes perseguidos e seus ideais censurados. Mas a escolarização básica de jovens e adultos 

não poderia ser abandonada pelo Estado porque tratava-se de um dos canais mais importantes 

de	mediação	com	a	sociedade,	bem	como	seria	difícil	conciliar	a	manutenção	dos	baixos	níveis	

de	escolaridade	da	população	coma	proposta	do	governo	de	um	“grande	país”	frente	às	comu-

nidades nacional e internacional (VOLPE, 2006, p. 5).

Para resolver esse problema, foi criada a Fundação do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, 
em 1967, e a implantação do Ensino Supletivo, em 1971, com princípios diversos daqueles preconizados por 
Paulo	Freire	e	todos	os	movimentos	por	ele	influenciados;	ambos	sobrelevando	os	aspectos	técnicos	em	
detrimento	dos	políticos	(HADDAD;	DI	PIERRO,	2000).	Dentre	os	programas	criados	para	os	jovens	e	adultos	na	
segunda metade do século XX, além do Mobral, destacamos: Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 
– MOVA, surgido em 1989, em São Paulo e se estendeu para vários estados brasileiros; Programa Nacional 
de Alfabetização e	Cidadania	–	PNAC,	criado	em	1990	pelo	governo	federal;	Plano	Nacional	de	Qualificação	
do Trabalhador – PLANFOR, que surge no Rio de Janeiro em 1996, no governo municipal, com o objetivo 
de	qualificar	os	jovens	e	adultos	de	baixa	renda	e	escolaridade,	tendo	em	vista	a	adequação	desta	força	de	
trabalho	às	exigências	empresariais,	na	ótica	da	empregabilidade;	e,	especificamente	para	atender	as	regiões	
Norte e Nordeste, surge em 1997, o Programa de Alfabetização Solidária – PAS, criado pelo governo federal, 
com o objetivo de levar a alfabetização aos municípios que possuíam os maiores índices de analfabetismo, 
nas	duas	regiões	brasileiras	atendidas.

Esse	cenário	histórico	é	permeado	de	embates	políticos,	culturais,	ideológicos,	que	trouxeram	à	tona	o	
jogo de interesse de cada lado, ou seja, dos organismos internacionais, da sociedade civil e do mercado. Nesse 
sentido, foram realizados vários eventos para o debate coletivo e elaboração de propostas para criação de 
políticas	públicas	destinadas	a	EJA.	Dentre	os	mais	recentes	da	década	de	1990,	citamos	a	V	Conferência	
Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA, a Conferência Mundial de Educação para Todos 
(Tailândia, 1990) e a Conferência de Nova Deli (Índia, 1993), o Plano Decenal de Educação (Brasil, 1993). 
Entretanto,	nessa	mesma	década	foi	aprovada	no	Brasil,	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	–	LDB	n.º	9.394/96,	na	
qual	estabelece	em	seu	artigo	37,	§	1ºque,	todos	que	não	tiveram	oportunidade	de	concluir	seus	estudos	na	
idade	regular	devem	ter	acesso	a	cursos	gratuitos	que	ofereçam	“oportunidades	educacionais	apropriadas,	
consideradas	as	características	do	alunado,	seus	interesses,	condições	de	vida	e	de	trabalho”	(BRASIL,	1996).

No que se refere aos recursos, essa legislação priorizava, inicialmente, apenas o Ensino Fundamental, 
deixando	margem	para	a	criação	da	Lei	n.º	9.424,	de	24	de	dezembro	de	1996,	que	instituiu	o	Fundo	de	
Desenvolvimento	do	Ensino	Fundamental	–FUNDEF,	Essas	Leis	não	contemplaram	as	Disposições	Transitórias	
da Constituição Federal de 1988, que responsabilizava o governo e a sociedade civil pela erradicação do 
analfabetismo e universalização do ensino fundamental num prazo de dez anos. Assim, houve prejuízo no 
financiamento	da	EJA,	cujas	matrículas	passaram	a	não	fazer	parte	do	cômputo	geral,	e,	por	isso,	não	foram	
contempladas com os recursos do Fundef.

A	garantia	de	recursos	financeiros	para	a	EJA,	só	foi	alcançada	com	a	criação	do	Fundo	de	Desenvolvimento	
da	Educação	Básica	–	FUNDEB,	regulamentado	por	meio	da	Lei	nº	11.494,	de	20	de	junho	de	2007,	que	incluiu	
todas as etapas e modalidades educação básica, assegurando recursos para os municípios ou estados em 
todo	o	país	que	resolvessem	cumprir	com	suas	obrigações	e	manter	ou	abrir	novos	cursos	de	EJA.

A marca da história da EJA é de domínio e humilhação historicamente estabelecida entre a elite e as classes 
populares no Brasil, a partir da concepção que as elites brasileiras têm do seu papel e lugar no mundo e do 
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papel e lugar do povo. Uma concepção que nasce da relação entre conquistador e conquistado e que está 
presente	em	muitos	documentos	oficiais	que	parecem	tratar	a	EJA	como	um	favor	e	não	como	pagamento	de	
uma dívida social e a institucionalização de um direito (CURY, 2000). Os sujeitos/alunos da EJA trata-se de um 
público	de	jovens	e	adultos,	heterogêneo,	geralmente	homens	e	mulheres,	empregados	e	desempregados,	
negros e brancos, pessoas em busca do primeiro emprego, outros que almejam chegar às universidades, 
pessoas	deficientes,	de	bairros	periféricos,	do	centro,	da	zona	rural	ou	urbana,	a	maioria	deles	em	busca	da	
escolaridade como possibilidade para a melhoria da sua condição socioeconômica e cultural (SILVA, 2016). 
Ao	analisar	as	especificidades	desse	público,	Frigotto	(2003)	salienta	que

Os	homens	de	classe	operária	têm	desde	cedo	necessidades	do	trabalho	de	seus	filhos.	Essas	crian-

ças precisam adquirir desde cedo o conhecimento e, sobretudo o hábito e a tradição do trabalho 

penoso	a	que	se	destinam.	Não	podem,	portanto,	perder	tempo	nas	escolas.	(...)	Os	filhos	da	classe	

erudita, ao contrário podem dedicar-se a estudar durante muito tempo; tem muitas coisas para 

aprender para alcançar o que se espera deles no futuro (...). Esses são fatos que não dependem 

de qualquer vontade humana; decorrem necessariamente da própria natureza dos homens e da 

sociedade:	ninguém	está	em	condições	de	mudá-los.	Portanto,	trata-se	de	dados	invariáveis	dos	

quais devemos partir (p. 34-35).

Devemos nos atentar para o fato de que tratar da educação de pessoas jovens e adultas é adentrar em 
uma arena cuja luta é pautada pelo entendimento de que esta modalidade refere-se a um direito humano. 
Portanto, em tempos de esvaziamento do Estado e do não cumprimento integral das conquistas sociais, 
garantidas,	inclusive	constitucionalmente,	a	mobilização	da	sociedade	civil	confirma-se	como	um	recurso	
potente de enfrentamento político.

O TOPA como política educacional no contexto da UESC: alguns resultados da pesquisa

O	TOPA	constitui-se	como	política	pública	do	estado	da	Bahia,	que	dispõe	de	recursos	do	Governo	Federal,	
abrange	todo	o	estado	e	teve	como	meta,	quando	foi	lançado,	a	redução	em	50%,	no	período	de	quatro	anos	
(2007 -2010), do analfabetismo na Bahia. É implementado por meio de assinatura de Termo de Adesão para 
firmar	parceria,	com	prefeituras,	entidades,	organizações	da	sociedade	civil	com	a	Secretaria	do	Estado	da	
Bahia. Os objetivos do TOPA são:

Objetivo geral: Promover uma educação de qualidade para a população de jovens, adultos e 

idosos, assegurando seu ingresso e permanência na escola, garantindo-lhes as oportunidades 

necessárias	à	apropriação	da	leitura	e	da	escrita	e	criando	as	condições	objetivas	para	a	inclusão	

social, política, econômica e cultural desses sujeitos.

Objetivos específicos: Reduzir o índice de analfabetismo na Bahia.

Assegurar,	à	população	de	15	anos	ou	mais,	as	condições	objetivas	necessárias	para	a	continui-

dade dos estudos.

Realizar	ações	que	contribuam	com	o	desenvolvimento	social	e	econômico	da	população	baiana.

Apoiar os municípios baianos na melhoria dos seus indicadores educacionais.

Firmar	parcerias	com	os	municípios	baianos	para	a	execução	do	programa	de	alfabetização.

Articular	Governo	e	sociedade	numa	ação	política	de	melhoria	das	condições	de	vida	da	popu-

lação baiana. (SEC-BA.Online1).

1 Disponível em: http://www.sec.ba.gov.br/topa/topa.html
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A UESC, de 2007 a 2016, estabeleceu, com o governo da Bahia, parceria para desenvolver o Programa TOPA, 
com a responsabilidade de organizar e realizar a formação de coordenadores de turma e alfabetizadores nos 
municípios	que	compõem	os	Núcleos	Regionais	de	Ensino	–	NRE	05,	06,	07,	08	e	27,	localizados	na	mesorregião	
que	compreende	o	Sul,	Baixo	Sul	e	Extremo	Sul	da	Bahia,	conforme	especificamos	no	quadro	abaixo:

Quadro 01 – NRE e municípios

 NRE NRE 05 NRE 06 NRE 07 NRE 08 NRE 27

MUNICÍPIOS - Camacan
- Ilhéus
- Itabuna
- I. Colônia
- Mascote
- Uruçuca

- Aratuípe
- Cairu
- Camamu
- Gandu
-	Igrapiúna
- Ituberá
- P. T. Neves

- Alcobaça
- Caravelas
- Ibirapuã
- Itamaraju
- Itanhém
- Jucuruçu
- Lajedão
- M. Neto
- Mucuri
- N. Viçosa
- Prado
-	Tx.	Freitas
- Vereda

- Caatiba
- Itapetinga
- Itarantim
- Nova Canãa
- Potiraguá

- Belmonte
- Eunápolis
- Guaratinga
- P. Seguro
- Santa Cruz Cabrália
- Itapebi

Fonte: UESC. Relatório do TOPA (2016).

Salientamos que os dados coletados na pesquisa dizem respeito apenas ao ano de 2016, no qual a equipe 
de trabalho pedagógico do TOPA/UESC foi composta de uma (01) coordenadora pedagógica, três (03) 
coordenadoras de área e vinte (20) professoras formadoras. Contou ainda com quatorze (14) bolsistas, sendo 
estes, alunos dos cursos de graduação ou pós-graduação da UESC, divididos em dois grupos: os monitores 
administrativos	que	exerceram	suas	funções	com	carga	horária	de	20	horas	semanais	na	Pró-Reitoria	de	
Extensão	–	PROEX;	e	os	monitores	pedagógicos	que	acompanharam	a	coordenação	de	área	e	as	professoras	
formadoras	nos	diversos	municípios	onde	ocorreram	as	formações.

Para	investigar	sobre	o	perfil,	os	aspectos	pedagógicos	e	as	condições	de	trabalho	dos	alfabetizadores	do	
TOPA na pesquisa de campo, realizamos uma pesquisa quali/quantitavia, a qual, segundo Minayo.

[...]	enquanto	a	pesquisa	quantitativa	apreende	dos	fenômenos	apenas	a	região	“visível,	ecológi-

ca,	morfológica	e	concreta”,	a	abordagem	qualitativa	aprofunda-se	no	mundo	dos	significados	

das	ações	e	relações	humanas,	um	lado	não	perceptível	e	não	captável	em	equações,	médias	e	

estatísticas.	O	conjunto	de	dados	quantitativos	e	qualitativos,	porém,	não	se	opõem.	Ao	contrá-

rio,	se	complementam,	pois	a	realidade	abrangida	por	eles	interage	dinamicamente,	excluindo	

qualquer dicotomia (2001, p. 22).

Os dados foram coletados por meio de análise documental e um questionário de perguntas abertas e 
fechadas, cujos resultados estão apresentados a seguir.

A formação do TOPA em 2016 pela UESC aconteceu em duas etapas, sendo a primeira com vinte e 
quatro (24) horas e a segunda, dezesseis horas (16). Porém, o questionário foi aplicado aos alfabetizadores 
durante	a	última	etapa	da	formação,	na	qual	foi	esperado	um	quantitativo	de	quatrocentos	e	quatro	(404)	
alfabetizadores, dos quais apenas trezentos e oitenta e quatro (384) responderam o instrumento de pesquisa.

Inicialmente, questionamos sobre o nível de escolaridade dos alfabetizadores, cujo resultado evidenciado 
foi o seguinte:
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Gráfico 01 – Nível de escolaridade

De	acordo	com	uma	pesquisa	de	mestrado	realizada	por	Lima	(2009),	65,52/%	dos	alfabetizadores	do	
TOPA,	na	Bahia,	possuem	apenas	o	nível	Médio,	8,62/%	só	 tem	ensino	 fundamental;	19,83%	tem	ensino	
superior;	4,31%	têm	especialização	e	1,72%	não	responderam	o	questionário.	Observa-se	que	a	grande	maioria	
apresenta o ensino médio e uma parte possui o ensino fundamental, assim como também demonstra a nossa 
pesquisa	sobre	a	realidade	do	TOPA/UESC,	com	poucas	alterações,	pois	na	área	da	UESC,	61%	dos	sujeitos	
possui	apenas	o	ensino	médio,	enquanto	o	ensino	superior,	com	30%,	apresenta	uma	diferença	significativa	
em	relação	ao	resultado	da	média	estadual	de	19,83%	destacada	por	Lima	(2009).	Ainda	assim,	observamos	
o descumprimento do que está disposto na LDB 9.394/96:

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em Universidades e Institutos Superiores de Educação, 

admitida	como	formação	mínima	para	o	exercício	do	magistério	na	educação	infantil	e	nas	qua-

tro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

Ainda,	de	acordo	com	a	Resolução	nº	03	do	CNE/CEB,	de	15	de	julho	de	2010,	que	institui	as	Diretrizes	
Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, no seu Art. 10,

O	Sistema	Nacional	Público	de	Formação	de	Professores	deverá	estabelecer	políticas	e	ações	

específicas	para	a	formação	inicial	e	continuada	de	professores	de	Educação	Básica	de	jovens	e	

adultos, bem como para professores do ensino regular que atuam com adolescentes, cujas idades 

extrapolam	a	relação	idade-série,	desenvolvidas	em	estreita	relação	com	o	Programa	Universidade	

Aberta	do	Brasil	(UAB),	com	as	Universidades	Públicas	e	com	os	sistemas	de	ensino	(BRASIL,	2010).

Nesse sentido, observa-se que na Bahia ainda é necessário que se observe o nível de escolaridade dos 
alfabetizadores	para	se	adequar	à	legislação	vigente	e	garantir	melhores	condições	no	processo	de	ensino	
aprendizagem dos alfabetizandos.

No referente ao tempo de serviço dos alfabetizadores no TOPA, na área de abrangência da UESC, inferimos 
que	os	mesmos,	de	certa	forma,	já	adquiriram	alguma	experiência	do	fazer	pedagógico	devido	aos	vários	anos	
de	atuação,	e	também	devido	às	formações	realizadas	anualmente	pela	referida	universidade.	Na	totalização	
do período de atuação dos sujeitos entre de 2 a 9 anos de atuação no TOPA, alcançamos um quantitativo de 
63/%	dos	sujeitos,	conforme	se	verifica	no	gráfico	de	nº	02.
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Gráfico 02 – Tempo de atuação no TOPA.

Esses dados estão se articulam com os estudos de Tardif (2002), uma vez que esse autor destaca a 
experiência	docente	como	fundamental	na	construção	dos	saberes	dos	professores,	pois,	esses	saberes	
são	construídos	no	processo	histórico	da	formação	do	profissional	“[...]	em	intima	relação	com	o	trabalho	
deles	na	escola	e	na	sala	de	aula.	[...]	Isso	significa	que	as	relações	dos	professores	com	os	saberes	nunca	
são	relações	estritamente	cognitivas:	são	relações	mediadas	pelo	trabalho	que	lhes	fornece	princípios	para	
enfrentar	e	solucionar	situações	cotidianas”	(TARDIF,	2002,	p.	17).	Portanto,	é	no	cotidiano	que	os	saberes	
são	consolidados,	e,	os	saberes	experienciais	são	peça	fundamental	para	a	construção	do	saber	docente.	
Salientamos	que	é	preciso	ter	sempre	a	prática	como	referência,	fazer	uma	reflexão	sobre	ela,	da	maneira	
mais	próxima	e	individualizada.	Só	que	a	prática	pela	prática	não	nos	leva	muito	longe.	É	preciso	que	seja	
atravessada pela visão crítica. E “a	criticidade	não	significa	ficar	preso	à	manifestação	primeira,	ao	que	
aparece”	(VASCONCELLOS,	2004),	já	que	“na	vida	cotidiana	os	fenômenos	frequentemente	ocultam	a	essência	
do seu próprio ser, ao invés de iluminá-la” (LUKÁCS, 1979, p.25). Cabe portanto, ao investigar uma determinada 
realidade,	trabalhar	para	que	essa	estrutura	que	foi	analisada,	seja	modificada	para	atender	aos	objetivos	
propostos, conciliando teoria e prática.

Ao	serem	questionados	se	o	local	de	trabalho	fica	na	zona	urbana	ou	rural,	obtivemos	o	seguinte	resultado:

Gráfico 03 – Local de trabalho: urbano ou rural
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Dessa forma, constatamos que a maioria das turmas do TOPA, no espaço pesquisado, está localizada no 
campo. Esse dado evidencia que a formação planejada e realizada pela UESC, deve levar em consideração 
a	realidade	campesina,	conforme	preconiza	a	LDB	9.394/96,	em	ser	Art.	37.§	1º	–	“Os	sistemas	de	ensino	
assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 
condições	de	vida	e	de	trabalho,	mediante	cursos	e	exames”	(BRASIL,	1996).	Corrobora	com	esse	dispositivo	
legal, o que preconiza na Meta 10.3 do Plano Nacional de Educação – PNE (2014/2024):

fomentar	a	integração	da	educação	de	jovens	e	adultos	com	a	educação	profissional,	em	cur-

sos	planejados,	de	acordo	com	as	características	do	público	da	educação	de	jovens	e	adultos	

e	considerando	as	especificidades	das	populações	itinerantes	e	do	campo	e	das	comunidades	

indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; (BRASIL, 2014).

Santos (2016) salienta que a Educação do Campo nasceu das lutas da classe trabalhadora camponesa 
organizada, principalmente, como movimentos sociais que buscam um projeto educacional na forma de 
política	pública	que	respeite	os	interesses	dos	diversos	sujeitos	coletivos	e	que	fazem	do	campo	o	seu	território	
de vida. E esse projeto vem se concretizando formalmente a partir da correlação de forças em disputa na 
sociedade, quais sejam: a classe trabalhadora e o agronegócio.Dentre os sujeitos coletivos que representam 
a	classe	camponesa,	e	que	são	mencionados	nas	políticas	públicas,	oriundas	destas	 lutas	destacam-se:	 
“os	povos	indígenas,	povos	da	floresta,	comunidades	tradicionais	e	camponesas,	quilombolas,	agricultores	
familiares,	assentados,	acampados	à	espera	de	assentamento,	extrativistas,	pescadores	artesanais,	ribeirinhos	
e trabalhadores assalariados rurais” (BRASIL, 2002).

Em	que	pese	os	números	indicarem	que	o	Brasil	é	urbano,	pesquisadores	como	Eli	da	Veiga,	Sérgio	
Schneider, Valéria Verde entre outros, indicam que o Brasil é marcadamente rural, se forem adotados 
critérios	que	não	exclusivamente	o	demográfico.	Critérios	 como	densidade	demográfica,	 experiência	
sociocultural,	critério	ambiental,	espacial,	são	importantes	para	definir	o	grau	de	ruralidade	do	território	
nacional.	Por	esses	critérios,	registra-se	que	a	grande	maioria	dos	municípios	brasileiros	é	marcada	por	baixa	
densidade	demográfica.	São	territórios	que	possuem	menos	de	80hab/km²	e	que	vivenciam	experiências	
socioculturais diversas, construídas por coletivos como os dos agricultores e camponeses familiares, 
comunidades	de	remanescentes	e	quilombos,	pescadores,	faxinalenses	dentre	tantos	grupos	socioculturais	
pouco	reconhecidos	nas	políticas	públicas	e	educacionais.	(SANTOS;	SOUZA,	2015).

Os movimentos sociais do campo, em particular o MST, a partir de 1980, discutiam que outra escola 
era	necessária	ao	campo	e	que	 fosse	pensada	com	os	povos	do	campo.	As	discussões	 iniciais	para	a	
consolidação da concepção de Educação do Campo aconteceram no I Encontro Nacional de Educadores 
da Reforma Agrária (I ENERA), realizado em 1997, e, posteriormente, nas Conferências Nacionais por 
Educação do Campo, realizadas respectivamente em 1997, 1998, 2004, dentre outras, com a participação 
de entidades internacionais, da sociedade civil e de órgãos do Governo (FERNANDES; ARROYO, 1999). O que 
motivou o surgimento desta nova prática social foi a necessidade de lutas unitárias feitas pelos próprios 
trabalhadores	e	suas	organizações	por	uma	política	pública	de	Educação	do	Campo	que	garantisse	o	direito	
das	populações	do	campo	à	educação	e	que	as	experiências	político-pedagógicas	acumuladas	por	estes	
sujeitos	fossem	reconhecidas	e	legitimadas	pelo	sistema	público	nas	suas	esferas	correspondentes.	Ou	seja,	
enquanto na Educação Rural a centralidade da decisão está no Estado e nos governos, na Educação do 
Campo essa centralidade dos processos educativos se concentra na sociedade civil/ movimentos sociais, 
tendo em vista a identidade, os valores e os meios e produção dos camponeses.

Quanto	aos	aspectos	étnicos	a	pesquisa	demonstrou,	conforme	Gráfico	04,	que	a	grande	maioria	dos	
sujeitos é constituída de pretos, pardos e indígena.
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Gráfico 04 – Identificação	étnica

Somados	esses	três	pertencimentos	étnicos	constamos	um	total	de	86%,	o	que	evidencia	realmente	a	realidade	
regional uma vez que na região Sul2,	Extremo	Sul3	e	Baixo	Sul4	encontramos	grande	número	de	comunidades	
quilombolas e aldeias indígenas, além de ser o berço da chegada dos portugueses no Brasil, no século XVI, 
e	ainda,	trouxeram	muitos	negros	para	serem	escravizados,	além	dos	indígenas	que	já	ocupavam	a	região.

No	século	XVI,	com	a	introdução	do	cultivo	da	cana-de-açúcar,	o	capitalismo	determinou	a	exploração	de	
mão	de	obra	indígena	e	dos	negros	africanos	na	região	pesquisada,	e	houve	tensões	e	conflitos,	principalmente	
pelos	indígenas	Aimorés	e	Tupinambás,	sendo	que	esses	últimos	existem	na	região	Sul	até	os	dias	atuais.	 
De	acordo	com	Malina	 (2013),	 na	 região	Extremo	Sul	 a	 inserção	dos	portugueses	para	o	 interior	 foi	
acompanhada	de	muitos	conflitos	e	massacres	de	 indígenas	de	várias	denominações	como	os	Pataxós,	
Maxakali,	Krenak,	Kamakã,	Botocudos,	dentre	outras.	Dessa	forma,	observamos	que	se	trata	de	uma	região	
povoada, principalmente pelos povos indígenas, negros e pardos, conforme evidenciaram os dados na nossa 
pesquisa.

Outro aspecto importante de ser analisado trata-se da juvenilização da EJA, pois a pesquisa evidenciou 
que	48%	dos	alunos	destes	alfabetizadores	têm	menos	de	40	anos	de	idade,	enquanto	52%	estão	acima	dessa	
faixa	etária.	É	o	que	pode	ser	confirmado	por	meio	do	Gráfico	05.
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2 A região Sul da Bahia abrange uma área de 14.736,20 Km² e é composto por 26 municípios: Almadina, Barro Preto, Buerarema, 
Coaraci, Ibicaraí, Itaju do Colônia, Arataca, Aurelino Leal, Camacan, Canavieiras, Floresta Azul, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itajuípe, 
Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca. Disponível 
em:http://sit.mda.gov.br

3 A regional Extremo Sulé constituída de 21 municípios: Belomonte, Itabela, Itagimirim, Eunápolis, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabrália, 
Garatinga, Itapebi, Itamaraju, Prado, Jucuruçu, Vereda, Alcobaça, Caravelas, Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Itanhém, Lajedão, 
Ibirapuã, Mucuri e Nova Viçosa. Disponível em:http://sit.mda.gov.br

4 Essa região compreende onze municípios: Valença, Presidente Tancredo Neves, Cairu, Taperoá, Nilo Peçanha, Piraí do Norte, Ibirapitanga, 
Ituberá, Igrapiúna, Camamu e Maraú, os quais, na sua maioria, têm na agricultura sua grande força econômica. Disponível em:http://
sit.mda.gov.br
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Gráfico 05 – Faixa	etária	dos	alunos.

Para Silva (2016), o ingresso antecipado dos jovens no mercado de trabalho, a busca pelo emprego, 
principalmente	das	camadas	de	baixa	renda,	tem	provocado	uma	grande	demanda	nos	programas	de	EJA,	
inicialmente destinados a adultos. Para esse contingente de jovens, a busca pela elevação da escolaridade 
está	atrelada	ao	mercado	de	trabalho,	cujas	expectativas	estão	direcionadas	às	novas	exigências	do	mundo	
moderno, à ascensão e à mobilidade social.

No que se referem aos aspectos pedagógicos os dados evidenciaram a falta de matérias didáticas 
necessárias	à	prática	pedagógica	em	68%	dos	alfabetizadores,	conforme	dados	do	Gráfico	de	nº	6.

Gráfico 06 – Acesso a materiais didáticos.

O material didático é considerado no ensino um importante instrumento para ligar a palavra à realidade. 
Entendemos por material didático nessa pesquisa todos os recursos necessários para que o alfabetizador 
desenvolva a sua prática educativa com a necessária qualidade. O ideal seria que toda aprendizagem se 
efetuasse	em	situação	real	de	vida.	Não	sendo	isso	possível,	o	material	didático	tem	por	fim	substituir	a	
realidade, representando-a da melhor forma possível, de maneira a facilitar a sua intuição por parte do aluno 
em livros ou quaisquer outros recursos tecnológicos.
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Conclusão

De acordo com as Diretrizes Operacionais para Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2010), essa 
modalidade	de	ensino	apresenta	uma	proposta	de	se	trabalhar	os	conteúdos	e	metodologias	adaptadas	
à realidade dos alunos, de forma que os envolva na sociedade ativamente. Essa proposta inclui, além 
da aquisição da leitura e escrita, a formação humana, a valorização da diversidade e a construção da 
cidadania.

Nesse	sentido,	resta-nos	considerar	que	as	contradições	apresentadas	no	âmbito	da	prática	pedagógica,	
somente serão superadas se o alfabetizador se engajar numa prática de educação transformadora que 
procure	desmistificar	e	questionar	o	aluno	sobre	a	sociedade	em	que	vive,	sobre	a	cultura	dominante	e	
autoritária,	que	o	leve	a	reconhecer	o	seu	espaço	dentro	dessa	cultura,	para	analise	seu	contexto	social	e	
produza seus conhecimentos.

A	análise	do	perfil	dos	alfabetizadores	demonstra	que	esses	profissionais	na	sua	maioria	é	constituída	
de mulheres negras ou pardas com uma escolaridade mais do ensino médio, que atuam na educação 
do	campo	atendendo	a	alunos	numa	faixa	etária	entre	15	e	40	anos.	Os	alunos	na	sua	maioria	vão	de	15	
a	50	anos.	O	que	exige	além	de	uma	concepção	de	alfabetização	engajada	politicamente,	o	respeito	à	
especificidade	do	ato	de	aprender	para	adolescentes,	jovens	e	adultos.

Tal necessidade aponta para que a universidade ao fazer a formação desses atores sociais esteja atenta 
para essa realidade e possibilite o conhecimento do processo de alfabetização de jovens e adultos inserido 
nas	questões	sociais	e	culturais	que	tanto	definem	a	condição	desses	alunos	como	analfabeto	como	também	
consiste na possibilidade de conhecimento dessas singularidades.
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no Estado do 
Espírito Santo: a formação de orientadores de estudos em diálogo

Bárbara Cristina da Silva Sousa1

Monique Linciano de Azevedo Costa2

Nayara Santos Perovano3

Resumo: No	presente	texto	objetivamos	dialogar	acerca	dos	processos	de	formação	de	Orientadores	de	Estudos	
(OEs)	no	âmbito	das	ações	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic)	no	estado	do	Espírito	
Santo,	no	ano	de	2013,	traçando	um	diálogo	entre	as	enunciações	de	orientadores	de	estudos	e	professoresde	
outros	estados,	através	de	relatos	de	experiência	e	a	 formação	ocorrida	no	Espírito	Santo,	 sua	efetivação	
enquanto programa de formação continuada de professores, além de sua avaliação por parte dos participantes, 
tendo	em	vista	o	contexto	geral	de	implementação	do	Pnaic	em	nosso	país.	Utilizamos	como	metodologia	a	
pesquisa documental qualitativa, tomando os pressupostos teórico-metodológicos elaborados por Mikhail 
Bakhtin para a compreensão e diálogo com nosso objeto de estudo. Concluímos que a formação do Pnaic no 
Espírito Santo propiciou o estabelecimento do diálogo, entendendo-o, como princípio constituinte do processo 
de formação, incentivando o protagonismo de cada participante envolvido no pacto.
Palavras-chave: Alfabetização. Formação Continuada. Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa – 
Pnaic.

Introdução

Neste artigo buscamos dialogar acerca dos processos de formação de Orientadores de Estudos (OEs)4, no 
âmbito	das	ações	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	Pnaic	–	no	estado	do	Espírito	Santo,	
no ano de 20135.	Com	isso,	consideramos	pertinente	apresentar	alguns	pontos	relacionados	ao	contexto	de	
implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa como programa de formação continuada 
de professores alfabetizadores e sua efetiva realização no estado do Espírito Santo, sob a coordenação do 
Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Alfabetização,	Leitura	e	Escrita	do	Espírito	Santo	(Nepales).

Tendo como principal referência o Programa Pró-Letramento, em 4 de julho de 2012, o Pacto Nacional 
pela	Alfabetização	na	 Idade	Certa	 foi	 instituído	pela	portaria	nº	867,	destinado	à	 formação	continuada	
de	professores	alfabetizadores,	que	atuam	nas	turmas	de	1º	aos	3º	anos	do	ensino	fundamental	e	classes	
multisseriadas.	De	acordo	com	Guidi	e	Auada	(2016,	p.3)	o	Pnaic	buscou	experiências	do	Programa	pela	
Alfabetização na Idade Certa (Paic) desenvolvido no município de Sobral, no Ceará e estendido posteriormente 
a todo estado do Ceará.

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma colcha de retalhos que articula diversas 

experiências	de	alfabetização	no	Brasil	aliadas	à	formação	de	professores,	a	exemplo	do	Pró-Le-

tramento. Mas a principal inspiração e modelo essencial para o Pnaic é um programa do governo 

do Ceará que teve sua semente plantada em Sobral. Em 2002, o deputado estadual Ivo Gomes 

(PSB/CE)	foi	eleito	e	levou	à	Assembleia	Legislativa	sua	experiência	como	secretário	de	Desen-

1 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo/ Ufes, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Processos de Apropriação da Língua Portuguesa

2 Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Processos de Apropriação da Língua Portuguesa
3 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo/ Ufes, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Processos de Apropriação da Língua Portuguesa e professora da educação básica da Prefeitura Municipal de Serra
4 Orientador de estudos: professor efetivo da rede responsável por formar grupos de estudos em sua rede realizando a formação conti-

nuada dos professores alfabetizadores.
5 Para as finalidades deste texto nos valemos de apenas certa produção de dados da edição de 2013. Porém, o Pnaic continua em seu 

desdobramentos em 2014, 2015 e 2016.
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volvimento da Educação de Sobral. Como presidente do Comitê Cearense para a Eliminação do 

Analfabetismo Escolar, introduziu em 2004 um programa de erradicação do analfabetismo que 

nasceu em Sobral, e que no âmbito estadual foi assumido em 2007 e batizado de Programa pela 

Alfabetização na Idade Certa (Paic). (GUERREIRO, 2013, apud Guidi e Auada, p.3).

Costa	(2016)	afirma	que	o	Paic	surgiu	então	com	o	objetivo	de	apoiar	os	municípios	cearenses	na	melhoria	
da qualidade do ensino, da leitura e da escrita nas séries iniciais do Ensino fundamental. O programa teve a 
adesão	de	60	municípios.	Não	só	a	experiência	do	Paic	inspirou	a	implementação	do	Pnaic	como	programa	
nacional de formação continuada de professores alfabetizadores, com seu objetivo, métodos didático-
pedagógicos, além da maneira em que se pensou a cooperação entre os entes federados para sua realização.

Podemos	pensar	que	a	preocupação	com	a	melhoria	dos	índices	de	aprendizagem	nas	avaliações	em	larga	
escala, por parte dos dois programas já mencionados foi a principal tônica motivadora. Nesta direção, Gontijo 
(2014,	p.	130)	observa	que,	em	nosso	país,	há	um	grande	movimento	de	busca	de	definição	de	programas	
abrangendo	diferentes	âmbitos	da	educação	e	que	esses	programas	se	alinham	às	orientações	estrangeiras.	
Ainda, acrescenta a autora, mesmo que o Ministério da Educação tenha demonstrado certa autonomia em 
relação	às	recomendações,	por	assim	dizer,	dos	organismos	internacionais,	as	iniciativas	nacionais	não	se	
distanciam do que tem sido recomendado, inclusive em relação a formação continuada de professores.

Na década de 1990, realizou-se a Conferência Mundial da Educação para Todos e foi promulgada em 1996 
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a lei 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que foram fundamentais para que a formação continuada de professores ganhasse relevo nos debates 
educacionais	e	consequentemente	em	meio	às	políticas	públicas	educacionais.

Gatti (2008) analisa essa mudança mencionando que os cursos de formação inicial de professores não 
têm	propiciado	uma	base	adequada	para	ação	docente	desses	profissionais	e	que	nos	últimos	anos,	houve	
um	aumento	de	políticas	públicas	no	campo	da	formação	continuada	de	professores,	no	entanto,	tais	ações	
tem se pautado em programas de caráter emergenciais e compensatórios. Com isso, a autora argumenta que:

[...] a feição de programas compensatórios e não propriamente de atualização em avanços do 

conhecimento,	sendo	realizados	com	a	finalidade	de	suprir	aspectos	da	má	formação	anterior,	

alterando o propósito inicial dessa educação. (GATTI, 2008 p. 58)

Assim,	a	 formação	continuada	de	professores	 tem	sido	palco	de	 inúmeras	discussões,	que	 inclui	 sua	
inserção	na	educação	e	sua	especificidade,	considerando	as	diferentes	propostas	assumidas	pelas	instituições	
de ensino e os órgãos governamentais. Da mesma maneira, a formação continuada de professores 
alfabetizadores	foi	sendo	justificada	pelo	discurso	oficial	principalmente	por	meio	de	eventos	internacionais	
como o Fórum Mundial de Educação, que aconteceu em Dakar, Senegal, no ano de 2000, na qual, as metas 
para a alfabetização, acordadas na Conferência Mundial da Educação para Todos, foram retomadas.

A partir desse acordo, foram implementados no Brasil um considerável conjunto de iniciativas em prol 
da melhoria dos índices de analfabetismo, segundo Mortatti (2013) durante o período de 2003 a 2012, 
apresentado	pela	autora	como	a	“Década	das	Nações	Unidas	para	a	Alfabetização”	o	Brasil	apresentou	alguns	
avanços	decorrentes	de	políticas	públicas	para	a	alfabetização	desenvolvidas	nas	duas	últimas	décadas,	como	
a	quase	universalização	do	ensino	fundamental	e	a	redução	de	taxas	de	analfabetismo	entre	jovens	e	adultos.

Entretanto,	a	autora	ressalta	que,	mesmo	com	os	esforços	e	investimentos	financeiros	do	governo	e	da	
sociedade	civil	para	o	alcance	às	metas	globais,	a	“universalização	da	educação	primária	não	tem	significado	
a universalização do acesso aos conhecimentos básicos, entre outras possibilidades, e são poucos os avanços 
na alfabetização de crianças” (MORTATTI, 2013).

Para	Gontijo	(2014,	p.	11)	“a	centralidade	da	alfabetização	está	ligada	ao	fracasso	das	políticas	mundiais	
em	garantir	a	diminuição	dos	 índices	de	analfabetismo	entre	a	população	adulta”,	 intensificando	ações	
voltadas a alfabetização de crianças.
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É	nesse	contexto	em	que	os	programas	de	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores	têm	sido	
instituídos, incluindo aqui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa que objetiva, entre outras 
coisas, a melhoria dos índices e resultados que visam a avaliação do ensino e aprendizagem no Brasil.

O programa nacional de formação de professores alfabetizadores Pnaic iniciou suas atividades no mesmo 
ano	em	que	se	encerrou	oficialmente	a	Década	das	Nações	Unidas	para	a	Alfabetização	declarada	pela	
Assembleia	Geral	da	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU),	em	19	de	dezembro	de	2001,	com	o	objetivo	de	
assegurar	que	todas	as	crianças	estejam	alfabetizadas	até	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	
fundamental.	Diante	desse	objetivo,	foram	firmadas	parcerias	entre	os	entes	federados,	a	fim	de	possibilitar	
a efetiva implementação do programa.

O Ministério da Educação disponibilizou recursos didáticos, composto por cadernos de formação, livros 
de literatura infantil e alguns conjuntos de jogos, enviados as universidades parceiras e as secretarias de 
educação	a	fim	de	que	esses	materiais	fossem	utilizados	como	suporte	para	o	planejamento	das	formações	
dos	Orientadores	de	Estudos	(OEs),	de	responsabilidade	das	universidades	e	as	formações	nos	municípios,	
destinadas aos professores alfabetizadores.

No ano de 2013 foram envidados aos estados e municípios os Cadernos de Alfabetização em língua 
portuguesa	que	são	divididos	em	oito	unidades	para	cada	ano	(1º,	2º	e	3º	anos)	e	Educação	do	Campo,	além	
desses, o material dispunha de mais quatro cadernos com os temas Apresentação, Formação de Professores, 
Avaliação no ciclo de alfabetização e Educação Especial.

No estado do Espírito Santo, a ação de formação no âmbito do Pacto, desde então, tem sido realizada pela 
equipe	de	pesquisadores	do	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Alfabetização,	Leitura	e	Escrita	do	Espírito	
Santo (Nepales), vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), sob a 
coordenação das professoras Cláudia Maria Mendes Gontijo e Cleonara Maria Schwartz.

Considerando	a	dimensão	das	ações	do	Pnaic	em	nosso	país,	apresenta-se	a	pertinência	em	voltar	nossos	
olhares	à	experiências	de	outros	estados	da	Federação,	para	enfim,	dialogar	sobre	a	realização	da	formação	
destinada aos orientadores de estudos no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no 
Estado do Espírito Santo.

Por	conseguinte	elencamos	alguns	relatos	de	experiências,	para	nos	auxiliarem	a	compreender	de	que	
forma	esses	processos	formativos	tem	ocorrido	e	influenciado	as	práticas	dos	professores	em	outros	estados.

Para	esse	propósito,	nos	colocamos	a	apresentar	trabalhos	e	relatos	de	experiência	que	se	detiveram	a	
produção	de	conhecimento	sobre	as	ações	de	formação	desenvolvidas	pelo	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na Idade Certa em Mato Grosso, Santa Catarina e Minas Gerais.

A	escolha	dos	estados	mencionados	 justifica-se	devido	a	publicação	de	material	 impresso	sobre	as	
experiências/	histórias/	práticas	desenvolvidas	em	meio	ao	processo	de	formação	nestes	locais.

O	primeiro	relato	produzido	em	Mato	Grosso	de	Arruda	(2015),	com	o	título	“Pnaic:	contribuindo	para	o	
trabalho com projetos didáticos em escolas do campo em Barão de Melgaço – MT”, teve como objetivo fazer 
um	relato	de	sua	experiência	como	orientador	de	estudos	do	Programa	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na idade Certa (Pnaic), no município de Barão de Melgaço.

Segundo o autor através dos estudos realizados, ele pode ter mais clareza sobre o papel dos professores 
na	alfabetização	dos	alunos.	Apesar	de	algumas	dificuldades,	tiveram	diversos	relatos	positivos	de	professores	
em relação aos materiais do Pnaic, alegando que atenderam as suas realidades com temas enriquecedores e 
orientadores do desenvolvimento de seus trabalhos em sala de aula. Foram citados temas como: planejamento 
em sala de aula, organização do currículo escolar, a apropriação do sistema de escrita, a sequência didática, 
ludicidade na escola entre outros.

Diversos	projetos	foram	desenvolvidos	pelos	cursistas	e	diante	da	verificação	do	sucesso	desses	projetos	por	
parte	dos	professores,	o	autor	conclui	que	as	formações	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa,	
por	meio	das	orientações	do	MEC	e	da	UFMT,	trouxeram	relevantes	avanços	no	desenvolvimento	e	apoio	das	
ações	educativas,	amparando	não	somente	os	orientadores	de	estudos,	mas	também	os	professores	cursistas.	
Para	o	autor,	os	cursistas	transformaram	os	conhecimentos	aprendidos	em	atividades	significativas	e	prazerosas.
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Outro	relato	de	experiência	de	Guaramirim	–	Santa	Catarina,	Souza,	Fallador	e	Aviz	(2016),	apresentam	
reflexões	sobre	a	contribuição	de	professores	de	áreas	específicas,	neste	caso	de	artes,	na	formação	das	
alfabetizadoras	cursistas	do	Pnaic,	tendo	como	objetivo	refletir	sobre	a	possibilidade	de	parcerias	no	trabalho	
de	formação	que	auxiliem	a	olhar	e	a	pensar	questões	sobre	o	trabalho	pedagógico	dos	alfabetizadores	do	
Pnaic,	seu	reflexo	na	escola,	bem	como	sobre	as	novas	relações	que	nela	se	estabeleçam,	as	quais,	antes	do	
referido	programa,	dificilmente	seriam	possíveis.

Desta	forma,	evidencia	que	“a	inserção	de	profissionais	de	áreas	específicas	no	trabalho	de	formação	
das	alfabetizadoras	 tem	possibilitado	uma	 reflexão	acerca	de	questões	vividas	no	cotidiano	escolar”,	
principalmente	 sobre	possíveis	parcerias	entre	profissionais	de	diferentes	áreas,	questões	estas	que	o	
programa	tem	colocado	como	desafio,	segundo	as	autoras.	O	relato	finaliza	enfatizando	a	importância	de	
experiências	entre	os	educadores	onde	todos	aprendem	de	forma	significativa.

Reis	(2016,	p.160)	em	seu	trabalho	intitulado	“Pnaic	–	UFOP	e	eu:	repensando	a	prática	escolar	inclusão”	
teve	como	objetivo	discorrer	sobre	as	muitas	e	valiosas	contribuições	que	o	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na Idade Certa na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) lhe proporcionou durante os anos que atuou 
como orientadora de estudos e também sobre a sua contribuição enquanto orientadora de estudos, professora, 
supervisora	e	defensora	dos	direitos	dos	deficientes.

A autora reforça a importância do Pacto da grandeza do Pnaic, que possui uma proposta de formação 
de	professores,	unindo	teoria,	prática	e	trocas	de	experiências,	remunerando	com	um	teor	profundo	e	atual,	
que nunca antes acontecido.

Reis	(2016,	p.161)	rememora	suas	experiências	vividas	no	final	de	2012,	quando	iniciou	sua	formação	como	
orientadora	de	estudos,	ressaltando	que	a	abordagem	do	primeiro	ano	do	Pacto	a	fez	refletir	sobre	as	formas	
de ensinar, de letrar e alfabetizar as crianças pequenas.

Hoje,	não	se	pode	mais	conceber	que	o	conhecimento	dos	códigos	da	língua	já	basta	aos	nossos	

aprendizes. O mundo globalizado em que vivemos nos remete ao nosso maior papel: reconhecer 

no aprendiz um sujeito da sua própria aprendizagem que, inserido no mundo atual, fará o papel 

transformador de sua própria realidade. (Reis, 2016, p. 162).

Segundo	a	autora,	depois	de	três	anos	de	suas	experiências,	ela	entende	que	o	estudo	e	a	implementação	da	
Base Nacional comum vêm de encontro às propostas implementadas pelo Pnaic. Por esta razão, isso fortalece 
a	“ideia	de	que	o	Pacto	foi,	se	não	o	maior,	o	melhor	programa	de	formação	de	professores	já	criado	no	Brasil!”.

O	 trabalho	finaliza	enfatizando	a	melhora	da	educação	em	Poços	de	Caldas/MG,	e	 ressalta	ainda	a	
importância e a organização da equipe da UFOP. Que todas as causas foram dialogadas e que tudo acontecia 
em	conjuntos	e	com	muita	motivação.	A	autora	encerra	seu	texto	com	uma	frase	que	sempre	utiliza	de	autor	
desconhecido:	“ensina-me	de	várias	maneiras,	pois	sou	capaz	de	aprender”.

Por	meio	do	diálogo	e	compreensão	das	enunciações	materializadas	nos	 textos	acima,	é	possível	
reconhecer	a	importância	dos	momentos	de	trocas	e	aprendizagens	no	processo	de	formação	no	contexto	
das	ações	do	Pnaic.

De	acordo	com	Bakhtin	(2010)	nossos	atos,	ações,	são	únicos	e	irrepetíveis,	deste	modo,	podemos	afirmar	
que	cada	relato	de	experiência,	cada	texto	é	único,	que	por	sua	vez,	configuram-	se	em	enunciados	concretos	e	
de	natureza	puramente	social,	ou	seja,	mesmo	sendo	singular	não	pode	“[...]	de	forma	alguma	ser	considerado	
como	individual”	(BAKHTIN,	2014,	p.	113).

Sendo assim, reconhecemos a relevância de promover movimentos articuladores de compartilhamentos 
de	vivências,	ações,	planejamentos,	metodologias,	experiências,	evidenciando	o	protagonismo	das	professoras	
e	dos	professores	que	ao	participarem	das	formações	tornam-	se	parte	constituinte	do	processo	de	produção	
de conhecimentos.

Para Bakhtin (2011) o diálogo é fundamental para a compreensão da vida e da linguagem e evidencia 
que	“o	objeto	das	ciências	humanas	é	o	ser	expressivo	e	falante”	(BAKHTIN,	2011,	p.	395).	Segundo	o	autor	
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todas	as	atividades	humanas	estão	diretamente	ligadas	à	linguagem	e	se	efetivam	nas	relações	sociais,	por	
intermédio	de	enunciados	concretos,	salienta	ainda	que	“todo	enunciado	é	igualmente	determinados	pela	
especificidade	de	um	determinado	campo	da	comunicação”	(BAKHTIN,	2011,	p.	262).

Dialogar	com	essas	diferentes	vozes	que	compõem	as	enunciações	requer	a	sensibilidade	necessária	para	
compreender	os	enunciados	em	sua	singularidade,	tendo	em	vista	seu	endeçamento,	contexto	de	produção,	
entre outros aspectos. Para mais, compreender numa perspectiva dialógica de linguagem, requer considerar 
que	“a	compreensão	é	uma	forma	de	diálogo.	Compreender	é	opor	à	palavra	do	locutor	uma	contrapalavra”. 
(BAKHTIN,	2014,	p.	137).

Compreender	um	objeto	significa	compreender	meu	dever	em	relação	a	ela	(a	orientação	que	

preciso	assumir	em	relação	a	ele),	compreendê-lo	em	relação	a	mim	na	singularidade	do	existir-

-evento:	o	que	pressupõe	a	minha	participação	responsável,	e	não	a	minha	abstração.	(BAKHTIN,	

2010, p. 66).

Além disso, para esse mesmo autor o diálogo não se restringe a comunicação em voz alta, mas toda 
comunicação de qualquer tipo que seja, salienta ainda que, a enunciação só se torna efetiva entre os falantes. 
Desta forma não nos colocamos em uma relação entre sujeito e objeto de pesquisa, mas uma relação entre 
sujeitos.

Para tecer nossos diálogos acerca dos processos que constituem a formação continuada de orientadores 
de estudos no Espírito Santo elencamos alguns documentos do acervo do Nepales para o enriquecimento 
do	corpus	do	presente	texto.	Além	de	relatos	obtidos	por	meio	de	conversas	com	a	equipe	organizadora	da	
formação.

Dentre os documentos elencados, inclui-se planejamentos produzidos pela equipe responsável pelo 
caráter didático-pedagógico referente a formação destinada aos Orientadores de Estudos (OEs). Essa equipe 
no ano de 2013 foi composta pelos formadores Maristela Gatti Piffer, Elis Beatriz Falcão, Fabrícia Pereira 
de Oliveira Dias, Shênia D’arc Venturim Cornélio, Janaína Silva Costa Antunes, Dania Monteiro Vieira Costa, 
Regina Godinho de Alcântara, Gilciane Ottoni Pinheiro, Vanildo Stieg, Maria Penha dos Santos de Assunção, 
Joselma de Souza Mendes Rizzo, Kaira Walbiane Couto Costa e Dulcinéa Campos Silva, além das professoras 
doutoras Maria Amélia Dalvi Salgueiro e Ednalva Gutierrez Rodrigues como supervisoras, Cleonara Maria 
Schwartz como coordenadora adjunta e Cláudia Maria Mendes Gontijo como coordenadora geral.

A	equipe	acima	mencionada,	em	sua	maioria,	compõe	o	grupo	de	pesquisadores	vinculados	ao	Núcleo	de	
Estudos e Pesquisas em Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (Nepales), vinculada a Universidade 
Federal do Espírito Santo e do Programa de Pós-graduação em Educação desta mesma instituição. Devido aos 
estudos no campo da educação e linguagem, que em grande parte, são pautados na perspectiva dialógica 
de Bakhtin e seu Círculo, fez com que a formação fosse atravessada pelos pressupostos bakhtinianos de 
linguagem, entre outros autores, que pensam a linguagem e o diálogo como aspectos constituintes do humano.

A implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa no Estado do Espírito Santo

No âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, O projeto Pró-Letramento: Pacto pela Alfabetização 
na	Idade	Certa	foi	aprovado,	no	dia	18	de	outubro	de	2012,	pelo	Colegiado	do	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	
em	Alfabetização,	Leitura	e	Escrita	do	Espírito	Santo	(Nepales),	núcleo	ligado	ao	Centro	de	Educação.

Por se tratar de um projeto de grande impacto social, uma vez que tem como propósito atingir 

os professores alfabetizadores do Espírito Santo que atuam tanto em âmbito estadual como 

municipal. (trecho do parecer da professora Cleonara Maria Schwartz, 2012, Acervo Nepales).
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Em 13 de novembro 2012, no auditório do Centro de Educação, foi realizada, pelo Nepales, uma reunião 
com os secretários ou representantes dos municípios e da Rede estadual para tratar de assuntos relacionados 
ao desenvolvimento das atividades de formação dos orientadores de estudo, no âmbito do Pnaic, já que o 
núcleo	assumiria,	em	parceria	com	os	78	municípios	e	o	Estado,	a	realização	dos	cursos	de	formação	dos	
orientadores de estudos, constituídos de professores das redes, com carga horária de 200 horas, distribuídas 
em cinco encontros presenciais: o primeiro encontro, que aconteceu em janeiro de 2013, com a carga 
horária	de	40	horas	e	os	demais	de	24	horas	cada	um	e	o	I	Seminário	capixaba,	com	a	carga	horária	de	16	
horas,	em	que	ocorreram	relatos	de	experiência	de	formação	nos	municípios,	dentre	outras	atividades	que	
consistia o período destinado a carga horária da formação não presencial. A oferta de curso presencial para 
os professores alfabetizadores, com carga horária de 120 horas foi ministrada pelos Orientadores de Estudos 
com metodologia que envolveu estudos e atividades práticas. Cada município criou seu calendário conforme 
sua possibilidade, no entanto, considerando a carga horária já estabelecida a priori.

A partir dos dados coletados no Sistema de Monitoramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Sispacto), constatamos que, participaram do curso de formação continuada do Pnaic em Língua 
Portuguesa no ano de 2013: 1 coordenador geral, 1 coordenador adjunto, 2 supervisores, 79 coordenadores 
locais ( responsáveis pelo programa nas 78 Secretarias Municipais de Educação, 1 Secretaria de Estadual de 
Educação e suas respectivas 11 Superintendências Regionais de Educação), 13 formadores do Instituto de 
Ensino Superior (IES), 300 orientadores de estudo e 5.719 professores alfabetizadores das redes estadual e 
municipais de ensino.

O Nepales, como Instituição de Ensino Superior (IES), responsável pela formação no Estado do Espírito 
Santo,	constituiu	sua	equipe	de	formadores	para	a	implementação	das	ações	formativas	do	Pnaic,	com	
ênfase em Língua Portuguesa. A equipe foi composta, para o ano de 2013, de um coordenador geral, 
um	coordenador	adjunto,	dois	supervisores	e	 treze	formadores.	Cada	formador	ficou	responsável	por	
uma	turma	a	fim	de	desenvolver	a	formação	dos	orientadores	de	estudos.	As	turmas	foram	subdivididas,	
respectivas	aos	anos/ciclo:	três	formadores	para	as	turmas	dos	1º	anos,	três	formadores	para	as	turmas	
dos	2º	anos,	quatro	formadores	responsáveis	pelas	turmas	dos	3º	anos	e	três	formadores	para	as	turmas	
da Educação do campo.

Os encontros da equipe de coordenação, supervisores e de formadores da IES, tomou como proposta o 
planejamento	e	elaboração	de	um	plano	de	trabalho,	tendo	como	base	as	orientações	do	MEC	e	do	material	
destinado à formação no âmbito do Pnaic, porém articulado à proposta de ensino da leitura e da escrita e 
do próprio conceito de alfabetização inicialmente, de autoria da Professora Doutora Cláudia Maria Mendes 
Gontijo, adotado e apropriado pelo grupo de pesquisadores do Nepales. Para Gontijo alfabetização é

[...] uma prática sociocultural em que as crianças, por meio do trabalho integrado com a produção 

de	textos	orais	e	escritos,	a	leitura,	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita	da	língua	portu-

guesa	e	com	as	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons,	potencializam	a	criticidade,	a	criatividade	

e a inventividade. (GONTIJO, 2012)

A partir do estudo do material destinado a formação do Pnaic, foi realizada a apropriação e 

análise	crítica	desse	material,	 resultando	a	ressignificação	e	produção	de	novos	documentos	

(planejamentos, análise de projetos didáticos e sequências didáticas para turmas de alfabetização, 

além	de	prever	atividades	voltadas	para	o	desenvolvimento	da	leitura	e	a	produção	de	textos	

orais	e	escritos	como	eixo	condutor	para	o	processo	de	ensino	da	linguagem	escrita)	para	além	

dos encaminhados pelo MEC.

Ao	analisarmos	os	quadros	abaixo,	encontramos	do	lado	direito	os	quadros	de	direitos	de	aprendizagem	
para a apropriação dos conhecimentos acerca da Língua Portuguesa e do lado esquerdo o quadro com 
as	devidas	modificações	realizadas	pela	equipe	do	Nepales,	em	meio	ao	planejamento	da	formação	de	
orientadores de estudos.
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Figura 1 – Acervo Nepales, 2013.

Apropriação do sistema de escrita 1º
ano

2º
ano

3º
ano

Escrever o próprio nome I/A/C

Reconhecer e noemar as letras do alfabeto. I/A/C

Diferenciar	letras	de	números	e	de	outros	símbolos. I/A/C

Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros. I/A/C

Reconhecer	diferentes	 tipos	de	 letras	em	 textos	de	diferentes	gêneros	e	
suportes	textuais.

I/A A/C

Usar	diferentes	tipos	de	letras	em	situações	de	escrita	de	palavras	e	textos I A/C

Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. I/A/C

Perceber	que	palavras	diferentes	 variam	quanto	ao	número,	 repertório	e	
ordem de letras.

I/A/C

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto 
ao tamanho.

I/A/C

Identificar	smeelhanças	sonoras	em	sílabas	e	em	rimas. I/A/C

Reconhecer	que	as	sílabas	variam	quanto	ás	suas	composições. I/A/C

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. I/A/C

Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. I/A/C

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor 
sonoro,	de	modo	a	ler	palavras	e	textos.

I/A A/C C

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor 
sonoro,	de	modo	a	escrever	palavras	e	textos.

I/A A/C C

Conhecer	e	fazer	uso	das	grafias	de	palavras	com	correspondências	regulares	
diretas entre letras e fnomeas (P, B, T, D, F, V).

I/A A C

Conhecer	e	fazer	uso	das	grafias	de	palavras	com	correspondências	regulares	
contextuais	entre	letars	ou	grupos	de	letras	e	seu	valor	sonoro	(C/QU;	G/GU;	R/
RR;, SA/SO/SU em início de palavras; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 
final;	M	e	N	nasalizando	final	de	sílaba;	NH;	Ã	e	ÃO	em	final	de	substantivos	
e adjetivos)

I A/C A/C

Conhecer e fazer uso de palavras com correspondências irregulares, mas de 
uso frequente.

I A

Identificar	e	fazer	uso	de	letra	maiúscula	e	minúscula	nos	textos	produzidos,	
segundo	as	convenções.

I A/C

Pontuar	os	textos. I A/C

Segmentar	palavras	em	textos. I A/C
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Análise linguística:
apropriação do Sistema de Escrita Alfabética

1º
ano

2º
ano

3º
ano

Escrever o próprio nome. I/A/C

Reconhecer e nomear as letras do alfabeto. I/A/C

Diferenciar	letras	de	números	e	outros	símbolos. I/A/C

Conhecer a ordem alfabética e seus usos em diferentes gêneros. I/A/C

Reconhecer	diferentes	tipos	de	letras	em	textos	de	diferentes	gêneros	e	suportes	
textuais. I/A A/C

Usar	diferentes	tipos	de	letras	em	situações	de	escrita	de	palavras	e	textos. I A/C C

Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras. I/A/C

Perceber	que	palavras	diferentes	variam	quanto	ao	número,	repertório	e	ordem	
das letras. I/A/C

Segmentar oralmente as sílabas de palavras e comparar as palavras quanto ao 
tamanho. I/A/C

Identificar	semelhanças	sonoras	em	sílabas	e	em	rimas. I/A/C

Reconhecer	que	as	sílabas	variam	quanto	às	suas	composições. I/A/C

Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas. I/A/C

Ler, ajustando a pauta sonora ao escrito. I/A/C

Dominar as correspondências entre letas ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de	modo	a	ler	palavras	e	textos. I/A A/C C

Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, 
de	modo	a	escrever	palavras	e	textos. I/A A/C C

Figura 1 - Acervo Nepales, 2013. (continuação)
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Figura 1 - Acervo Nepales, 2013. (continuação)

Análise linguística:
discursividade, textualidade e normatividade

1º
ano

2º
ano

3º
ano

Analisar	a	adequação	de	um	texto	(lido,	escrito	ou	escutado)	aos	interlocutores	
e	á	formalidade	do	contexto	ao	qual	se	destina. I/A A/C A/C

Conhecer	 e	 usar	 diferentes	 suportes	 textuais,	 tendo	 em	 vista	 suas	
características:	finalidades,	esfera	de	circulação,	tema,	forma	de	composição,	
estilo, etc.

I/A/C A/C C

Reconhecer	gêneros	textuais	em	seus	contextos	de	produção. I/A/C I/A/C I/A/C

Conhecer	e	usar	palavras	ou	expressões	que	estabelecem	a	coesão	como;	
progressão	do	tempo,	marcação	do	espaço	e	relações	de	causalidades. I A A/C

Conhecer	e	usar	palavras	ou	expressões	que	retomam	coesivamente	o	que	já	
foi escrito (pronomes pessoais, sinônimos e equivalentes). I A A/C

usar	adequadamente	a	concordância	e	reconhecer	violações	de	concordância	
nominal e verbal. I A/C

Conhecer	e	fazer	uso	das	grafias	de	palavras	com	correspondências	regulares	
diretas entre letras e fonemas (P, B, T, D, F, V). I/A A A/C

Conhecer	e	fazer	uso	das	grafias	de	palavras	com	correspondências	regulares	
contextuais	entre	letars	ou	grupos	de	letras	e	seu	valor	sonoro	(C/QU;	G/GU;	R/
RR;, SA/SO/SU em início de palavras; JA/JO/JU; Z inicial; O ou U/E ou I em sílaba 
final;	M	e	N	nasalizando	final	de	sílaba;	NH;	Ã	e	ÃO	em	final	de	substantivos	
e adjetivos)

I A/C

Conhecer e fazer uso de palavras com correspondências irregulares, mas de 
uso frequente. I A

Saber usar o dicionário, compreendendo sua função e organização I A/C

Saber	procurar	no	dicionário	a	grafia	correta	de	palavras. I A/C

Identificar	e	fazer	uso	de	letra	maiúscula	e	minúscula	nos	textos	produzidos,	
segundo	as	convenções. I A A/C

Pontuar	o	texto. I A/C

Reconhecer diferentes variantes de registro de acordo com os gêneros e 
situações	de	uso. I C

Segmentar	palavras	em	textos. I A/C
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Como	mencionamos	os	quadros	acima	demonstram	parte	do	processo	de	produção	e	ressignificação	dos	
materiais destinados à formação de professores alfabetizadores. Essa produção leva em consideração não 
somente	as	produções	enviadas	pelo	MEC,	como	também	todas	as	especificidades	do	ensino	da	leitura	e	da	
escrita no estado do Espírito Santo.

Esse	movimento,	inicialmente,	gerou	tensões	e	questionamentos	por	parte	dos	profissionais	que	atuam	
com a alfabetização e formação de professores, nas redes estadual e municipais de ensino. Um dos principais 
aspectos questionado pelo grupo de orientadores de estudos refere-se ao conceito de alfabetização adotado 
por parte da equipe de formação da IES no Espírito Santo, que se diferenciava em muitos aspectos, dos 
conceitos assumidos pelos programas de formação continuada de professores alfabetizadores promovidos 
pelo MEC.

De	acordo	com	o	caderno	de	formação	intitulado	“Currículo	na	Alfabetização:	concepções	e	princípios”,	
a	alfabetização	é	vista	“como	processo	de	apropriação	de	um	sistema	de	escrita	convencional	com	regras	
próprias.” (BRASIL, p. 19, 2012)

Com isso, a proposta do material abrange a proposta de uma distinção entre os termos alfabetização e 
letramento

O primeiro corresponderia à ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, enquanto o segundo 

seria considerado como o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva	e	exerce	as	práticas	sociais	que	usam	a	escrita.	(BRASIL,	p.	19,20,	2012)

Esses conceitos de alfabetização e letramento tem subsidiado teoricamente os programas de formação 
continuada	de	professores	alfabetizadores	vinculados	ao	Ministério	de	Educação	pelo	menos	nos	últimos	
10 anos, o que propiciou o fortalecimento desses conceitos e sua consolidação nas práticas alfabetizadoras.

Devido	a	esse	movimento	de	consolidação,	os	discursos	articulados	pelo	MEC	têm	sido	vistos	como	únicas	
possibilidades de trabalho. Com isso, seu questionamento ou problematizarão acarretam a sensação de 
instabilidade e resistência a mudanças.

Entretanto, com a apresentação e diálogos acerca dos conceitos de alfabetização que tem subsidiado 
o	 trabalho	do	grupo	de	 formadores	do	Nepales,	 essas	 tensões	 iniciais,	 foram	 substituídas	por	outro	
movimento	que	englobou,	para	além	da	aceitação,	aspectos	relacionados	a	análises	e	reflexões	criticamente	
fundamentadas.

Essa persistência e diálogo foram de grande valia, pois possibilitou a construção de um espaço formativo 
em que o olhar destinado aos documentos e materiais torna-se atento e crítico, no sentido de pensar aquele 
determinado	material	a	partir	dos	diferentes	contextos	em	que	serão	inseridos,	fazendo	com	que	ocorra	
a produção de novos sentidos e novas possibilidades de seleção e uso. Para mais, em nossas análises em 
documentos	do	Acervo	do	Nepales,	especificamente	as	avaliações	respondidas	pelos	orientadores	de	estudos	
no	ano	de	2013	encontramos	enunciações	acerca	da	maneira	com	que	a	 formação	tem	 influenciado	as	
práticas.

“A	prática	de	análise	de	textos	ou	de	outras	atividades	torna	possível	trazer	à	tona	os	conheci-

mentos prévios [...] e instiga a procurar por novos conhecimentos.” (Orientadora de estudos, 2013, 

Acervo Nepales)

“A	metodologia	de	apresentação	com	diálogos	entre	os	participantes	tem	dado	oportunidades	

de ampliarmos nossos conhecimentos, há uma troca de ideias bem produtiva.” (Orientadora de 

estudos, 2013, Acervo Nepales)

Ainda	por	meio	das	avaliações	realizadas	pelos	orientadores	de	estudos,	foi	possível	perceber	que	mesmo	
que	existiam	críticas	voltadas	ao	Programa	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa,	não	podemos	
desconsiderar que esta tem fomentado o diálogo em relação à alfabetização de crianças em diferentes esferas 
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da	sociedade.	Em	sua	fala	durante	o	Seminário	Capixaba:	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa,	
a	professora	Dr.ª	Cláudia	Maria	Mendes	Gontijo	acentua	sua	alegria	em	participar	as	ações	do	Pnaic,	que	
para	a	mesma	tem	sido	o	maior	movimento	com	a	finalidade	de	garantir	o	direito	das	crianças	de	aprender	
a ler e a escrever. Segundo a mesma,

Se	alfabetizar	é	um	desafio,	a	formação	precisa	ser	contínua,	ou	seja,	ela	deve	ser	elemento	in-

tegrante do trabalho docente, porque é, por intermédio, do estudo, da pesquisa, das trocas entre 

colegas que encontramos juntos meios para realizar um trabalho de qualidade com as crianças.

Nesse sentido vemos a dimensão e a importância deste programa de formação continuada de professores 
alfabetizadores, não apenas como um espaço institucionalizado vinculado à um programa governamental, 
mas principalmente como lugar de trocas e diálogos. Um lugar de encontros, em que as vivências, práticas, 
contextos,	histórias	potencializam	o	processo	formativo.

Considerações finais

A formação de orientadores de estudos no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
no	Espírito	Santo	foi	e	tem	sido	conduzida,	levando	em	consideração	as	produções	já	existentes	sobre	a	
Alfabetização, Leitura e Escrita no Brasil e principalmente no Espírito Santo, além do princípio dialógico, de 
pensar	cada	“participante”	como	“elemento”	indispensável	no	processo	formativo.

Por	meio	dos	diálogos	com	os	enunciados	concretos	materializados	no	acervo	documental	do	Núcleo	de	
Estudos e Pesquisas em Alfabetização Leitura e Escrita do Espírito Santo sobre a formação de orientadores 
de estudos do Pnaic foi possível constatar que, por intermédio do diálogo, foram produzidos espaços em 
que todos os sujeitos envolvidos no processo de formação se colocaram enquanto protagonistas de sua 
própria aprendizagem. Esses atravessamentos propiciou e tem propiciado novos olhares e buscas voltadas ao 
compromisso	com	a	produção	de	conhecimento	e	reflexão	sobre	a	prática	acerca	dos	processos	de	ensinar	
e aprender.

É importante considerar que os enunciados com que nos propomos a dialogar não se referem a uma voz 
isolada. De acordo com Bakhtin

Não são palavras que pronunciamos ou escutamos, mas verdade ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um 

conteúdo	ou	de	um	sentido	ideológico	ou	vivencial	(BAKHTIN,	2014,	p.	95).

Da mesma maneira em que tais enunciados são singulares, carregam consigo outros enunciados que os 
antecederam, por isso, ressaltamos que os encontros de formação aqui mencionados se constituíram em 
lugares	de	dialogia	plena	em	que	com	o	outro	e	por	meio	das	interações	verbais	que	estabelecemos	com	o	
outro, nos constituímos.

A	dialogicidade	não	é	característica	exclusiva	de	um	certo	tipo	de	palavra,	mas	é	a	dimensão	

constitutiva de qualquer ato de palavra, de discurso. Cada palavra própria se realiza numa rela-

ção	dialógica	e	recupera	os	sentidos	da	palavra	alheia;	é	sempre	réplica	de	um	diálogo	explícito	

ou implícito, e não pertence nunca a uma só consciência, a uma só voz [...] (PONZIO, 2010, p. 37).

Desta	forma	consideramos	importante	esse	compromisso	firmado	pelos	governos	federal,	Distrito	Federal,	
estados,	municípios	e	universidade,	pois	somente	assim,	investindo	em	formações	continuadas,	que	teremos	
a possibilidade de construir, dialogicamente, formas para que a alfabetização possa se consolidar como 
prioridade	nas	políticas	públicas.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização74

Referências

BAKHTIN,	Mikhail.	Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

BAKHTIN,	Mikhail.	Marxismo e filosofia da linguagem. 16.ed.	–	São	Paulo:	Hucitec,	2014.

BAKHTIN,	Mikhail.	Para uma filosofia do ato responsável.	2.ed.	–	São	Carlos:	Pedro	&	João,	2010.

CARDOSO, CancionilaJanzkovski et al. Histórias, experiências e reflexões: Pacto pela alfabetização em Mato Gosso 
(2013). Cuiabá, MT, EdUFMT, 2015.

COSTA, Deane Monteiro Vieira. O programa de alfabetização do estado do Ceará que inspirou o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e o seu ideário político de Avaliação externa. Revista brasileira de al-
fabetização – ABALF, v. 1, n.3, p.15-27, 2016.

GATTI, B. A. Análise das Políticas Públicas para formação continuada no Brasil, na última década. Revista Brasileira 
de Educação, v. 13, p. 57-70, 2008.

GONTIJO, C. M. M. Alfabetização: políticas mundiais e movimentos nacionais. Campinas, SP: Autores Associados, 2014.

GUIDI, Janete Aparecida. AUADA, Viviane Gislaine Caetano. A influência do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa na formação continuada dos professores paranaenses. Disponível em < http: http://www.anpedsul2016.
ufpr.br/wp-content/uploads/2015/11/EIXO6_JANETE-APARECIDA-GUIDI-VIVIANE-GISLAINE-CAETANO-AUADA.
pdf	>	Acesso	em	4	de	fev.	2017.

MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Um balanço crítico da Década da Alfabetização’ no Brasil. Cadernos CEDES 
(Impresso), v. 33, p. 15-34, 2013.

PONZIO, Augusto. Procurando uma palavra outra. São Carlos: Pedro e João.

SILVEIRA, Everaldo et al. Alfabetização de crianças de 6 a 8 anos:	relatos	de	experiência	docente.	Volume II. Flo-
rianópolis: UFSC/CED/NUP, 2016.

TONINI, Adriana M et al. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e Formação Continuada de Professores 
Alfabetizadores. Didática, Contagem – 2016.

A produção de texto na Alfabetização: 
um olhar sobre a prática pedagógica
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Resumo:	Este	texto	discute	as	práticas	pedagógicas	de	ensino	da	produção	textual	no	terceiro	ano,	em	escolas	
públicas	da	cidade	de	Goiânia.
Palavras-chave:	Ensino.	Produção	Textual.	Alfabetização

Introdução

Vivenciamos	um	contexto	de	intensas	mudanças	na	sociedade,	fruto	da	indústria	cultural	e	tecnológica	
em	que,	os	domínios	da	leitura	e	da	escrita,	se	tornaram	cada	vez	mais	exigidos.

1 Mestrando em Educação pela UFG Campos Catalão
2 Professora e Especialista em Alfabetização pela Rede Pública Municipal de Goiânia
3 Doutora em Educação pela UnB.
4 Campus Catalão
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Diante	de	tais	exigências	desta	sociedade,	denominada	por	alguns	autores	como	grafocêntrica5, não basta 
ensinar	a	codificar	e	decodificar	a	escrita.	Não	é	suficiente	apenas	levar	os	indivíduos	ao	domínio	da	escrita	
alfabética	de	forma	superficial	e	mecânica	(Soares	2001).	Impõe-se	sobre	estes,	uma	necessidade	de	saber	
utilizar	a	escrita	em	contextos	sociais	diversos,	como	autores	de	seus	escritos,	esta	é	umatarefa	da	escola	
moderna.	Diante	do	exposto	(Ferreiro	2001),	salienta:

A compreensão do sistema de escrita, como tal, já é um grande passo, mas isso só não basta.  

A	escola	deve	permitir	um	acesso	inteligente	às	condições	de	enumeração	próprias	da	escrita:	é	

preciso	aprender	a	solicitar,	argumentar,	contar,	dar	instruções,	perguntar,	responder,	informar,	

comentar e dialogar por escrito. (FERREIRO, 2001, p. 18)

Portanto, a escola tem o papel fundamental de subsidiar a formação dos sujeitos, aptos a participar dos 
eventos em que a escrita está presente, com autonomia, como inventores, descobridores, questionadores, 
que	saibam	aprender	a	aprender,	como	acrescenta	FERREIRO,	2001,	p.	25:	“Então,	a	criança	é	um	criador.	 
O que ela inventa? Nada menos que os instrumentos de seu próprio conhecimento”.

Por	outro	lado,	a	falta	dos	domínios	exigidos	por	esta	sociedade	letrada	produz	a	marginalização	do	
sujeito.	Neste	contexto,	a	leitura	e	a	escrita	surgem,	nesta	sociedade,	como	uma	ferramenta	de	habilitação	
e	poder	capaz	de	fazer	do	sujeito,	um	agente	de	mudança	frente	às	novas	exigências	sociais,	diante	disso	
afirma	(Kleiman,	1995):

O	domínio	de	outros	usos	e	funções	da	escrita	significa,	efetivamente,	o	acesso	a	outros	mundos,	

públicos	e	institucionais,	como	o	da	mídia,	da	burocracia,	da	tecnologia,	e	por	meio	deles,	a	possi-

bilidade de acesso ao poder. Daí os estudos sobre o letramento hoje em dia, seguindo o caminho 

traçado por Paulo Freire há mais de trinta anos, enfatizam o efeito potencializador, ou conferidor 

de poder do letramento. A palavra de ordem nos estudos sobre o letramento que se voltam para 

a	transformação	da	ordem	social	é	“empowerment	through	literacy”,	ou	seja,	potencializar	pelo	

letramento. (KLEIMAN, 1995, P. 8)

A realidade educacional brasileira, no que se refere ao ensino da língua escrita no processo de 
alfabetização, revela que a prática escolar, ainda há muito que avançar. Essa prática, até então, tem dado 
ênfase	na	codificação	e	decodificação	da	escrita	de	forma	técnica	e	mecânica,	voltado	para	o	ensino	de	
regras	gramaticais,	com	a	supervalorização	do	livro	didático	como	principal	portador	de	textos.	O	ensino	
da	escrita	voltado	para	a	inserção	do	sujeito	nas	práticas	sociais	se	opõem	a	esta	concepção,	buscando	um	
ensino	reflexivo,	que	possibilite	o	acesso	a	gêneros	textuais	variados	e	vinculados	com	as	práticas	cotidianas	
de usos sociais de acordo com Geraldi (2011).

O	desafio	posto,	 remete-nos,	 como	educadores	que	entendemos	o	pressuposto	de	que	é	 tarefa	da	
escola, a inserção cada vez mais ampla dos sujeitos nesta sociedade letrada, a conhecer e aprofundar 
estudos e pesquisas na área da alfabetização, especialmente aqueles que apontam para a problematização 
das	práticas	pedagógicas.Isto	porque,	mesmo	havendo	 inúmeras	pesquisas	na	área,	 o	 fenômeno	da	
alfabetização	ainda	apresenta	nuances	desafiadoras	que	precisam	ser	melhor	compreendidas	para	que	
alcancemos melhores resultados. Uma delas diz respeito ao ensino da escrita aos alfabetizandos. Alguns 
professores	ainda	acreditam	que	seja	necessária	uma	“preparação”,	isto	é,	uma	aprendizagem	prévia	da	
técnica	da	escrita,	para	que,	a	partir	daí	a	criança	seja	capaz	de	iniciar	o	processo	de	produção	de	textos.	
Contrária à essa visão, Rojo, esclarece:

5 Expressão utilizada para designar a sociedade que a escrita assume o papel central nas relações humanas
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Uma	das	concepções	arraigadas	na	escola	que	impede	que	nós	alcancemos	este	objetivo	é	que,	

ainda hoje, é comum encontrarmos professores alfabetizadores que creem que os alunos não 

podem	produzir	textos	antes	de	dominarem	a	escrita	alfabética,	de	estarem	alfabetizados.	Essa	

crença	se	baseia	na	concepção	que	estes	professores	têm	de	texto,	de	escrita	e	das	relações	destas	

escritas com outras linguagens. (ROJO, 2010).

A partir desta problematização é que estamos desenvolvendo esta pesquisa, que busca analisar as práticas 
de	ensino	da	produção	de	texto	na	escola,	ou,	em	outras	palavras,	perceber	como	as	ações	pedagógicas	
voltadas	para	a	produção	do	texto	escrito	estão	sendo	operadas	no	contexto	escolar	no	ano	de	consolidação	
da alfabetização, a saber, no terceiro ano do Ensino Fundamental.

O	que	tem	nos	movido	a	desenvolver	este	estudo,	portanto,	se	ancora	no	fato	de	que	um	grande	número	de	
crianças com três anos de escolaridade ainda não sabe ler e escrever ou, em outras palavras, não se encontra 
alfabetizado, no sentido amplo da palavra.

Tal fato vem sendo constatado pelos gestores da educação e tem provocado a implementação de várias 
ações.	No	ano	de	2007,	o	Governo	Federal,	imbuído	das	estatísticas	e	dos	resultados	da	federação,	referentes	
à avaliação da alfabetização no país, parte para a construção de estratégias e metas para corrigir os desvios 
dos resultados desta etapa da escolaridade. Para tanto, construiu-se um programa orientador em nível 
Nacional chamado: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um programa que estabelece que a 
alfabetização deve acontecer nos três primeiros anos do Ensino Fundamental.

A questão também assumiu lugar de destaque no documento, Plano Nacional de Educação (PNE). O Plano 
Nacional de Educação faz parte da política Nacional construído decenalmente e possui metas e estratégias 
para elevar os índices e resultados da educação nacional. Tem, como sujeitos participantes na sua elaboração, 
todos os segmentos da educação nas esferas Nacional, Estaduais e Municipais.

As	orientações	a	respeito	da	alfabetização	na	idade	certa	contidas	nos	documentos	do	Pacto,	preconizam	
que:	“Toda	criança	alfabetizada	até	os	8	anos”.	Em	outro	trecho	do	documento	defende-se	esta	afirmativa	
com as seguintes palavras:

[...]	a	criança	deverá	estar	alfabetizada	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização	do	ensino	fundamental,	

que,	nos	termos	da	Lei	nº	11.274/2006	(que	ampliou	o	ensino	fundamental	para	9	anos,	com	início	

aos 6 anos de idade), se dá a partir dos 8 anos de idade. As crianças têm direito de se apropriar 

do	sistema	alfabético	da	escrita	e,	de	forma	autônoma,	de	participar	de	situações	de	leitura	e	

escrita.	Aqueles	que	não	sabem	ler	e	escrever	textos	com	autonomia	têm	dificuldades	para	dar	

continuidade	ao	processo	de	escolarização	e	de	participar	de	várias	situações	extraescolares.	

(BRASIL, 1997, P.18)

Tais	orientações	denotam	uma	preocupação	com	o	ensino	da	escrita	para	além	da	técnica,	da	decifração	
mecânica, uma vez que se coloca que as crianças devem sair do ciclo da alfabetização com autonomia para 
escrever	textos	que	circulam	socialmente.

Com	a	mesma	preocupação,	a	respeito	dos	baixos	índices	no	campo	da	alfabetização,	entre	alunos	de	8	
anos de idade apontados pelo censo de 2010 o Plano Nacional de Educação (PNE), orienta:

O fenômeno do analfabetismo funcional, cuja raiz é encontrada nas séries iniciais do ensino 

fundamental,	expressa	dificuldades	presentes	nos	processos	de	escolarização,	mostrando	o	seu	

distanciamento	de	adequados	padrões	de	qualidade.	Dados	do	Censo	Demográfico	de	2010	re-

velaram	que	15,2%	das	crianças	brasileiras	com	8	anos	de	idade	que	estavam	cursando	o	ensino	

fundamental	eram	analfabetas.	A	situação	mais	grave	foi	a	encontrada	nas	regiões	Norte	(27,3%)	e	

Nordeste	(25,4%),	sendo	que	os	estados	do	Maranhão	(34%),	Pará	(32,2%)	e	Piauí	(28,7%)	detinham	

os piores índices. (BRASIL, 2004, p. 26)
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Estas	discussões	têm	nos	instigado	a	compreender	melhor,	como	vêm	sendo	desenvolvidas	as	práticas	
de	ensino	da	linguagem	escrita	nos	anos	finais	da	alfabetização	e,	nesse	processo,	perceber	a	concepção	
de	alfabetização,	de	texto	e	de	ensino	da	língua	que	orienta	o	trabalho	docente.	Especificamente	perceber,	
quais	as	metodologias	são	adotadas	no	trabalho	com	a	produção	textual,	quais	estratégias	são	utilizadas	
na	correção	dos	textos	dos	alunos,	percebendo	também	as	marcas	de	correção	realizada	pelo	professor,	
bem como que critérios são observados, além do trabalho de intervenção pedagógica que é feito a partir 
destes destaques. A pesquisa foi realizada com três docentes que ministram aulas de português, em escolas 
públicas	municipais,	na	cidade	de	Goiânia,	especificamente,	no	terceiro	ano	do	ensino	fundamental.	Foram	
realizadas dezoito horas de observação da prática docente do ensino da língua portuguesa, quanto ao ensino 
da	produção	textual	e	análisadas	cento	e	oitenta	produções	textuais,	após	ter	sido	avaliadas	pelo	professor.

Avaliação da produção textual

A	prática	avaliativa	de	produção	de	texto	na	atualidade	não	está	muito	distante	das	práticas	tradicionais	
que	ainda	destacam,	geralmente	de	vermelho,	erros	cometidos	principalmente	os	ortográficos,	os	de	
acentuação	gráfica,	pontuação	e	concordâncias.	Estes	erros,	normalmente	são	seguidos	da	alternativa	correta	
do	lado.	Tal	prática	é	denominada	por	Serafini	(1987)	como	correção	resolutiva.	Esta	correção,	segundo	a	
autora:

Consiste em corrigir todos os erros, reescrevendo palavras, frases e períodos inteiros. O professor 

realiza uma delicada operação que requer tempo e empenho, isto é, procura separar tudo que no 

texto	é	aceitável	e	interpretar	as	intenções	do	aluno	sobre	os	trechos	que	exigem	uma	correção;	

reescreve	depois	tais	partes,	fornecendo	um	texto	correto.	Neste	caso,	o	erro	é	eliminado	pela	

solução	que	reflete	a	opinião	do	professor.	(Serafini,	1987,	p.113)

Este	tipo	de	correção,	geralmente,	não	oportuniza	ao	aluno	a	reflexão	sobre	sua	escolha,	ou	a	explicação	da	
substituição apontada. Nesse sentido, acaba recebendo passivamente a intervenção do professor, avançando 
para	a	próxima	experiência	sem	ter	internalizado	a	aprendizagem	de	forma	significativa,	sendo,	portanto,	
incapaz de avalizar o que lê, o que diz ou o que escreve conforme, Antunes (2003).

A avaliação deve servir para que o aluno tome consciência de seu percurso, de seu desenvolvimento, 
no aprendizado das habilidades e competências propostas. Ao professor este instrumento deverá servir 
de indicativo hipotético do que os alunos têm acerca do uso falado e escrito da língua, para que, quando 
necessário,	 reformule	 tais	hipóteses	 sem	a	experiência	 traumática	e	desencorajadora	de	 se	 sentirem	
incompetentes, diminuídos. Em suma, o professor deve transformar cada tempo da avaliação em um instante 
de	reflexão,	de	estudo,	de	reorientação	do	saber	anteriormente	adquirido	sem	o	ranço	das	atitudes	meramente	
“corretivas”,	de	“caça	aos	erros”,	como	se	o	professor	só	enxergasse	no	texto	do	aluno	aquilo	que	não	está	certo.

Segundo Antunes (2003), no que se refere à avaliação, outro equívoco que se deve desfazer na cabeça 
dos	alunos	é	que,	só	existe	uma	forma	de	dizer	as	coisas.	Por	isso,	é	necessária	uma	prática	que	explique	que	
existem	várias	formas	de	dizer	uma	determinada	ideia,	em	um	mesmo	contexto,	ou	em	contexto	diferente,	
ou	seja,	trata-se	do	caráter	flexível	da	linguagem.

O	professor	deve	valorizar	cada	tentativa,	cada	esforço	do	educando	mesmo	que	haja	muitos	déficits	em	
sua aprendizagem. Sobre este aspecto a autora diz que:

[...] neste trabalho de avaliação, o professor deve valorizar, deve estimular cada tentativa, cada 

conquista do aluno, favorecendo, em todo o momento, a formação de uma autoestima elevada, 

responsável, agora e sempre, pela disposição de tentar falar e escrever, mesmo sob o risco da 

incompletude e da imperfeição. (ANTUNES, 2003, p. 160)
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De	acordo	com	a	reflexão	desta	autora,	dentre	tantos	fatores	que	devem	ser	observados	pelo	professor,	
na	organização	e	produção	de	um	texto,	deve-se	primar	pela	clareza	e	a	precisão	da	linguagem	(como	a	
escolha	da	palavra	certa),	das	expressões,	o	desenrolar	dos	segmentos	do	texto,	bem	como	o	sentido,	a	
importância	e	o	interesse	por	aquilo	que	é	dito.Se	o	foco	da	atenção	do	professor	se	fixar	nos	padrões	de	
correção	ortográfica,	por	exemplo,	perde-se	o	foco	de	perceber	a	coerência,	a	coesão,	a	informatividade,	a	
clareza,	e	outras	propriedades	do	texto.

Outro aspecto que deve ser observado na avaliação da escrita, principalmente nos anos iniciais de 
escolarização da criança, é que esta deve considerar a língua materna e os aspectos da oralização da escrita. 
De início é comum que a criança na tentativa de escrever, transcreva suas palavras a partir de sua oralidade 
proveniente	de	seu	convívio	social.	O	professor	deve	considerar	não	como	um	erro	ortográfico	espontâneo,	
mas,	como	uma	reprodução	de	como	ela	fala.	Desse	modo	exemplifica	Cagliari	(2009):

Uma criança que escreve disi não está cometendo um erro de distração, mas transportando para 

o	domínio	da	escrita	algo	que	reflete	sua	percepção	da	fala.	Isto	é,	a	criança	escreveu	a	palavra	

não	segundo	sua	forma	ortográfica,	mas	segundo	o	modo	como	ela	pronuncia.	Em	outras	palavras,	

fez uma transcrição fonética. (CAGLIARI, 2009, p. 26. Grifos do autor)

Na	prática	o	que	deveria	ser	a	leitura	do	texto	do	aluno,	toma	outra	conotação	que	se	tornou	discurso	do	
aluno,	quando	este,	pergunta:	professor,	o	senhor	já	corrigiu	nossas	redações,	nossas	provas?“Corrigir”	implica	
em	uma	outra	palavra	“erro”.	Isso	implica	que	o	professor	não	tem	lido	e	avaliado	o	que	os	alunos	escrevem,	
ele tem corrigido, por que só volta o seu olhar para o que falta.

A escrita na alfabetização

A etapa inicial do ensino da leitura e da escrita é considerada um período imprescindível no processo 
de aquisição da língua. Segundo as teorias interacionistas esta fase não pode ser concebida apenas como 
momento em que se ensina ou que se aprende apenas a ler e escrever, mas, se ensina e aprende uma forma de 
linguagem com o propósito principal de estabelecer a interação entre os sujeitos. Para Smolka (2012), a escola 
não	tem	exercido	seu	papel	na	construção	do	conhecimento	com	seus	alunos,	pelo	contrário,	tem	silenciado	a	
sua	fala	na	reprodução	de	letras,	sílabas,	palavras	e	frases	desarticuladas,	descontextualizadas	e	sem	sentido.

A forma com que a escola tem desenvolvido o ensino da escrita na alfabetização ainda está atrelada a 
posturas tradicionais que não cooperam para o domínio, a apropriação e utilização da língua pelo aluno.

Atualmente, vemos que o aluno, mesmo antes de entrar para a escola participa de forma direta ou indireta 
de	práticas	letradas.	Estas	práticas	vão	desde	visualizar	um	cartaz	nas	ruas,	identificar	nomes	de	produtos	
pelos seus rótulos, ou mesmo conhecer o itinerário do ônibus que deverá embarcar.

Estes	 conhecimentos	que	a	 criança	 traz	do	 seu	contexto	 letrado,	nas	 formas	orais	e	escritas	 são	
desconsideradas pela escola que, diante do ensino da escrita, prioriza o estudo da gramática. Cagliari (2009) 
é enfático em dizer que para a criança, mesmo na fase inicial da escrita, aprender a escrever, não necessita 
do	domínio	ortográfico	e	gramatical	padrão.	Para	este	autor,	talvez	esta	seja	a	possível	explicação	para	o	
fato da escola demorar tanto a ensinar e, por parte do aluno, consequentemente, uma aprendizagem tardia.

Para	Soares	(2016)	quando	a	criança	entra	na	escola	cheia	de	expectativas	e	vontade	de	aprender	a	ler	
e	a	escrever	o	que	encontra	é	o	que	ela	denominou	de	“período	preparatório”,	momento	em	que	é	ensinado	
a cobrir linhas e ligar o desenho da esquerda que for igual ao da direita. Para ela, nesse período ocorre 
um processo de aprendizagem/desaprendizagem quando a criança, especialmente, aquelas das camadas 
populares	concebem	os	textos	das	cartilhas	como	modelos	de	textos	para	serem	lidos	e	escritos.	Inculcando-
lhes	assim	uma	falsa	ideia	de	texto	com	sentenças	soltas	e	desprovidas	de	vinculação	e	sentido.	Para	esta	
autora,	portanto,	aescola	tem	exercido	um	papel	oposto	ao	de	ensinar	a	escrita	como	interação	autor/leitor,	
de práticas de subjetividade e de intersubjetividade.
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Os	objetivos	desta	prática	escolar	ainda	se	limitam,	ao	que	a	autora	chamou	de	“prestação	de	contas”,	em	
que são devolvidas pelo aluno à escola, em uma prática reprodutora e mecânica negando a sua subjetividade, 
logo, professor e alunos se negam enquanto sujeitos deste processo.

Por outro lado, Cagliari (2009) diz que o professor alfabetizador, preocupado com aprendizagem 
significativa	do	aluno,	quanto	ao	ensino	da	língua,	permite	que	o	sujeito	aprendiz	escreva	o	que	pensa,	do	
jeito que sabe, desde o início do processo alfabetizador, indo se apropriando cada vez mais do sistema de 
escrita	alfabético,	tão	importante	para	a	produção	de	texto,	necessária	em	todas	as	situações	da	sua	vida.	
Neste	sentido	o	autor	explica:

[...]	após	os	primeiros	contatos	com	a	escrita	de	palavras	incentiva-se	o	aluno	a	produzir	textos	

da maneira que achar melhor, usando espontaneamente a língua que sabe, isso o estimulará a 

escrever	do	modo	que	lhe	parece	fácil,	correto	e	apropriado	nas	mais	diversas	situações.	(CA-

GLIARI, 2009, p. 106)

Encorajando o aluno a arriscar-se na sua escrita, o docente mostra-lhe a forma do que será produzido a 
escrita,	se	um	bilhete,	uma	história,	uma	lista	ou	outros.	A	partir	desta	produção	o	docente	pode	refletir	com	
aluno	sobre	tudo	que	julgar	importante,	da	análise	discursiva	à	ortografia	do	texto.

Diante	deste	encorajamento	o	aluno	vai	arriscando	a	escrita	de	palavras	novas	“não	treinadas”	incluindo	
e refutando hipóteses sobre a correspondência grafema/fonema, utilizam a escrita com função pessoal e 
intencional,	expressando	seus	sentimentos	e	interagindo	através	da	sua	escrita	com	seu	(s)	interlocutor	(s).	
Soares (2016)

Desse	modo,	a	prática	pedagógica	da	produção	de	texto	na	alfabetização	não	deve	ser	feita	de	forma	
fragmentada e dicotomizada quanto aos usos reais que se faz da língua, a partir de elementos normativos 
da escrita isolados e desconectadas entre si, separando o ensino da técnica, do ensino das práticas letradas 
e discursivas.

Geralmente,	as	condições	que	o	aluno	é	levado	a	produzir	um	texto	na	escola	são	motivadas	a	partir	da	
repetição de uma história que leu, fazendo uso das palavras que já aprendeu, dirigindo-se a um interlocutor 
que	também	já	conhece	bem	o	texto	lido,	o	professor,	cujo	objetivo	é	examinar	se	o	aluno	está	escrevendo	
corretamente. Soares (2016)

Essa ação pedagógica contrasta como o fato de que, a criança que está acostumada com as regras 
discursivas	da	oralidade,	que	já	tem	habilidade,	por	exemplo	de	contar	casos,	expondo	orações	com	unidade	
temática,	 coerência	e	coesão,	ao	chegar	na	escola	fica	presa,	à	 reprodução,	às	 regras	gramaticais	e	a	
artificialidade	dos	textos,	geralmente	acartilhados	e	empobrecidos	com	a	finalidade	de	atender	ao	público	
que ainda está no início do processo alfabetizador. Por esta razão Soares (2016) diz que:

[...]	ao	chegar	à	escola	passa	a	conviver	com	uma	linguagem	escrita	com	baixo	grau	de	textualida-

de:	listas	artificiais	de	sentenças,	em	geral	vinculadas	a	desenho,	com	falta	de	unidade	temática,	

de	coerência,	ausência	de	marcadores	de	relações,	repetição	desnecessária	do	sujeito.

Esta prática pedagógica, cujo objetivo principal é a apreensão do código linguístico, da norma convencional 
gráfica,	induz	a	construção	de	textos	sem	textualidade,	unidade	temática	e	coerência	necessárias	a	um	texto	
que	tenha	sentido	e	significado	para	quem	lê.	Estas	produções,	geralmente,	são	compostas	de	sentenças	
autônomas,	independentes	e	declarativas	ao	denomina	de	“não-texto”6 por estes não apresentar critérios 
mimos	à	textualidade.	Soares	(2016)	nos	apresenta	um	exemplo	de	produção	sem	textualidade	realizada	na	
alfabetização:

6 Expressão utilizada por Rocco (1981)
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Que bonita é a sacada de Dalila!

Ela dá um mimo a Olavo?

Ela dá um mimo a Moema?

Que ideia de Dalila!

Olavo viu o mimo?

  (SOARES, 2016, p. 108)

Neste	treino	da	escrita	as	redações	ou	composições	têm	o	caráter	ou	a	função	puramente	escolar	e,	
portanto,	desvinculado	da	escrita	fora	da	escola,	de	caráter	enunciativo	e	interativo	das	relações	sociais,	
como:	a	escrita	de	bilhetes,	cartas,	registrar	informações	variadas,	construção	de	registros	de	apoio	para	
memória,	leitura	de	livros,	jornais,	revistas,	panfletos,	anúncios,	indicação	de	trânsito,	nomes	de	avenidas,	de	
linhas e ônibus e outras formas, Soares (2016).

Por esta razão, segundo Smolka (2012), Soares (1999), Geraldi (2011), Ferreiro (2001) e Rojo (2010) no 
período inicial da escolarização, a alfabetização com caráter discursivo tem sido colocado em um segundo 
plano,adotando-se	em	seu	lugar	uma	prática	equivocada	de	texto	que	pressupõe	uma	produção	em	que	
o	aluno	não	conta	a	sua	história,	mas	constrói-se	um	intertexto	a	partir	de	um	texto	dado	anteriormente	
ou de uma imagem em que na sua escrita não se percebe nenhuma, ou poucas ideias próprias além das já 
apresentadas.

Por isso, Smolka (2012) defende o ensino da escrita na alfabetização como um momento importante da 
aprendizagem da língua em que o aluno vai aprendendo, concomitante à aprendizagem da técnica da escrita, 
praticar,	utilizar,	experimentar	e	registrar,	sem	medo	de	errar,	o	que	pensam	e	o	que	desejam,	desde	o	início	
do processo alfabetizador considerando os aspectos sociais de usos da língua. Para esta autora:

As crianças aprendem a escrever, escrevendo e, para isso, lançam mão de vários esquemas: 

perguntam, procuram, imitam, copiam, inventam, combinam.... As crianças aprendem um modo 

de	serem	leitoras	e	escritoras	porque	experimentam	a	escrita	nos	seus	contextos	de	utilização.	

Deste modo, as crianças não escrevem para o professor corrigir. Elas usam, praticam a leitura e 

a escrita. ” (SMOLKA, 2012, p. 150 e 151)

Nesta	perspectiva,	ancorados	nos	estudos	de	Soares	(2016)	percebemos	que	existem	também	situações	
escolares	exitosas	em	que	são	dadas	oportunidades	ao	aluno	de,	mesmo	não	dominando	a	escrita	ortográfica	
padrão,	utilizar-se-á	da	escrita	de	forma	discursiva	para	escrever	textos	verdadeiros,	ou	seja,	vividos	por	ele,	
demonstrando	informatividade,	unidade	temática,	coesão,	coerência	e	continuação,	como	o	exemplo	a	seguir:

A Lulu

A lulu e uma cachora levada

Ela cebe core muito e

Late	muito	a	gente	asvese	fica

Com dor de cabesa

Um dia eu estava na casa da minha

Tia e estava andano na hora que eu estava destraida

A Lulu passou e gal um foguete e eu cai.

  (SOARES, 2016, p.111 )

Neste	enfoque,	a	escola,	ao	propor	uma	produção	de	texto	aos	alunos,	deve	considerar	textos	que	relatam	
o pensamento do aluno, que tenham sentido, que demonstram continuidade, coesão, coerência e que utilize 
a escrita em seu papel central que é o de ser um veículo para se chegar a um interlocutor ausente e alcançar 
um objetivo pessoal de interação.
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Os	estudos	de	Marcushi	(2008),	Antunes	(2003)	e	outros	autores	preconizam	é	que,	o	texto	produzido,	
deve	exercer	uma	 função	social	 interativa	entre	 locutor/interlocutor	ou	 leitor/ouvinte,	pois,	 trata-se	de	
atos de linguagem, e, portanto, devem, sempre que possível, dirigir-se a interlocutores/ouvintes concretos e 
diversificados,	e	que	possam,	no	momento	do	planejamento	do	texto,	serem	previstos	e	levados	em	conta	
no	ato	da	escrita,	para	que	nessa	ação	de	escrever	o	escritor	possa	tomar	as	devidas	decisões	do	que	dizer,	
e para que dizer, Geraldi (2011); Antunes (2003).

Outro fator a se considerar na prática de ensino da língua na alfabetização com vistas na formação de 
produtores	de	textos	eficientes	é	trabalhar	com	as	estratégias	de	leitura	e	compreensão	de	textos	desde	os	
primeiros dias de aula de uma criança. De acordo com Souza (2010), a escola não tem ensinado estratégias 
de	leitura	aos	alunos	nem	possibilitado	a	reflexão	sobre	os	textos	que	leem,	não	contribuindo	assim	com	a	
formação	de	um	leitor	proficiente	que	saiba	o	que	é	um	texto,	que	faz	uso	da	literatura	infantil	diversificada,	
que	faz	inferências	sobre	as	leituras	que	faz,	que	faz	relações	e	comparações	do	que	leu	com	outros	textos	
realizados.

Considerações finais

Diante	das	observações	e	análises	de	cento	e	oitenta	produções	de	texto	de	três	escolas	da	periferia	
da	Capital	de	Goiás,	percebemos	que	uma	grande	parcela	destas	ações	pedagógicas	ainda	desconsideram	
os	requisitos	necessários	para	se	produzir	um	texto,	segundo	Geraldi	(2003).	Percebemos	que,	em	cem	
produções	analisadas,	as	propostas	partiram	de	temas	prontos,	repetitivos	e	recorrentes,	tais	como:	meio	
ambiente; minhas férias; carta ao papai noel; dia das pais ou outras datas comemorativas. A pesquisa 
revela, portanto, que os propósitos comunicativos das atividades de escrita propostas para os alunos do 
terceiro	ano	do	ensino	fundamental,	dificultam	que	o	aluno	diga	a	sua	palavra,	uma	vez	que,	em	muitas	
das atividades se dava o início para que o aluno concluísse uma ideia pré-determinada, além de outras 
propostas	em	que	eram	dadas	 sequências	de	 imagens,	 com	ações,	para	que	os	alunos	produzissem.	
Verificou-se	pelas	análises	que	estas	produções	se	limitavam	a	descrição	das	cenas	apresentadas.	Nesse	
sentido	conclui-se	então,	que	as	situações	comunicativas	colocadas	para	os	alunos	escreverem,	dificultam	
ao aluno construir um discurso próprio.

O	que	vemos	nas	propostas	de	produção	de	texto	na	escola,	portanto,	é	que	ainda	faltam	planejamento,	
leituras,	discussões	e	atividades	que	promovam	o	desenvolvimento	do	aluno	enquanto	sujeito	que	tenha	o	
que dizer.

O que a pesquisa evidencia é que a escola se preocupa com atividades cujas propostas não preenchem 
os	requisitos	necessários	para	que	o	aluno,	de	fato,	produza	um	texto.	Pelo	contrário,	geralmente,	o	aluno	as	
realiza	sem	interesse,	tendo	como	único	interlocutor	o	professor,	escrevendo	textos	sem	conexão	com	os	usos	
da escrita na vida cotidiana e apenas com o objetivo de atender à consígnia dada pela escola com o intuito 
de	ser	avaliado	e	receber	uma	nota.	Escreve	textos	procurando	ter	o	mínimo	de	incorreções	gramaticais	
possíveis sobre um gênero cuja estrutura fora decorada, geralmente, a narração literária. Esta prática conduz 
o aluno à crença de que, só se escreve dessa forma, a partir de temas nem sempre debatidos, vivenciados, 
ou, relevantes para ele, não o inspirando a contar e discutir como sujeito do discurso, mas, assumindo uma 
postura de mero reprodutor do discurso alheio.

Acreditamos que a mudança neste campo educacional não está associada apenas à prática docente, 
mas que, requer esforço conjunto de todo o sistema educativo, com política e investimentos voltados para a 
formação inicial e continuada dos professores, com um amplo estudo e formação conceitual e metodológica 
sobre o tema, entendendo que o domínio desta habilidade é uma questão fundamental que contribui 
significativamente	para	a	participação	e	a	interação	do	sujeito	não	práticas	sociais.
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Escrita de histórias e experiências na formação contínua 
de professores alfabetizadores: fortalecimento e socialização  
das práticas no Pnaic

Clotildes de Souza Farias
Áureo José Barbosa
Keila Antônia Barbosa
Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:	 Este	estudo	aborda	o	 registro	de	experiências	na	 formação	de	docentes	em	exercício	 como	
fortalecimento e socialização das práticas dos professores alfabetizadores participantes do Pacto Nacional pela 
Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Através	de	uma	pesquisa	bibliográfica	e	documental,	o	estudo	se	embasou	
na Coleção Histórias, experiências e reflexões: Pacto pela alfabetização em Mato Grosso (2013), volume 1 
do polo de Rondonópolis, tendo como objetivo discutir a relevância do registro de professores na formação 
contínua.	Considerou-se	um	dos	eixos	principais	do	Pacto	Nacional	Pela	Alfabetização	na	Idade	Certa,	que	é	a	
formação presencial dos professores alfabetizadores e dos orientadores de estudo (BRASIL, 2012).
Palavras-chave: Pnaic.	Formação	Contínua.	Registro	de	Experiência.

Introdução

Nas	últimas	décadas	a	alfabetização	tem	sido	tema	de	muitas	pesquisas	que	têm	sinalizado	avanços	
positivos no que se refere ao consenso entre a maioria dos estudiosos, a efetivação da alfabetização e do 
letramento	até	o	final	do	ciclo	de	alfabetização.	Os	estudos	e	discussões	sobre	a	alfabetização	reforçam	a	
necessidade	da	formação	do	alfabetizador,	no	sentido	de	reconhecer	a	atuação	desse	profissional	como	eixo	
central	para	o	a	consolidação	dos	direitos	de	aprendizagem	do	1º	ciclo.

O Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, programa do governo federal acordado com estados, 
municípios	e	entidades	firma	o	compromisso	de	alfabetizar	crianças	até	no	máximo	8	anos	de	idade,	ao	final	
do ciclo de alfabetização. O documento elege como foco discutir de forma profunda a formação continuada 
dos professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo. A formação desenvolvida através do Pnaic 
em Mato Grosso, dentre tantas outras iniciativas, através de sua equipe gestora, organizaram a coletânea 
intitulada Histórias, experiências e reflexões: Pacto pela alfabetização em Mato Grosso (2013), contendo 
artigos	e	resumos	expandidos	produzidos	pelos	orientadores	de	estudos	e	professores	alfabetizadores,	que	
relataram	as	experiências	docentes	da	formação	em	curso.Kramer	(2010,	p.	61),	em	suas	abordagens	sobre	
a	formação	em	serviço	de	professores	alfabetizadores	salienta	que	“o	desfio	que	se	coloca	é	o	fato	de	se	
considerar,	simultaneamente,	as	contribuições	dos	estudos	teóricos	sobre	a	aquisição	da	escrita	e	a	prática	
concreta,	real	dos	professores”.	Essa	afirmação	permite	a	compreensão	da	necessidade	de	sinalizar	os	dizeres	
dos	professores	na	formação	contínua	para	que,	a	partir	deles,	seja	possível	extrair	informações	que	permitam	
a	compreensão	de	como	essa	formação	foi	recebida	por	eles,	bem	como	identificar	ainda	nesses	dizeres	os	
elementos	que	se	constituem	formativos,	ou	seja	aqueles	que	se	traduzem	em	ações	transformadoras	da	
prática.

Partindo dos apontamentos feitos por Kramer (2010), citados acima, este estudo tem como objetivo discutir 
a	relevância	dos	registros	das	experiências	dos	professores	e	orientadores	de	estudo	na	formação	contínua,	
tendo como referência um dos resumos produzidos no Pnaic. Ressalta-se aqui que a obra de referência é 
grandiosa e, de acordo com Cardoso (2015), a construção do material contou com a participação de 14 
(quatorze) professores formadores ligados à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 336 (trezentos e 
trinta e seis) orientadores de estudos, das redes estadual e municipais de ensino, e 5.964 (cinco mil, novecentos 
e sessenta e quatro) professores alfabetizadores. Para as organizadoras da obra Coleção Pnaic de Mato 
Grosso: Memórias de alfabetização, esse material traz:
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uma	gama	considerável	de	relatos	de	experiências	ocorridas	no	universo	mato-grossense,	bem	

como	reflexões	sobre	essa	política	pública.	A	leitura	desse	material,	descortina	avanços	signi-

ficativos	ocorridos	nas	práticas	alfabetizadoras,	mas	também	impasses	e	dificuldades	a	serem	

transpostos. (CARDOSO; RODRIGUES e FERRARINI, 2015, p.14)

Diante	do	exposto,	 este	 trabalho	apresenta	 considerações	breves	 sobre	a	 formação	do	professor	
em	exercício,	as	dimensões	dos	 relatos	de	experiências	e	o	 relato	de	uma	orientadora	de	estudo,	com	
considerações	que	julgamos	relevantes	para	a	análise	em	questão.

A formação do professor em exercício: Algumas considerações

Para	pensar	a	formação	do	professor	em	exercício,	é	preciso	refletir	sobre	o	conceito	de	escola	como	
espaço	constituído	por	relações	sociais,	políticas	e	ideológicas.	São	essas	relações	que	fortalecem	a	instituição	
escolar	dentro	de	uma	perspectiva	de	trabalho	coletivo	marcado	por	posicionamentos,	concepções,	crenças	
e ideologias diferentes. Porém, estas são complementares para a legitimação da diversidade, da cultura e 
do compartilhamento dos saberes. Assim, o corpo docente é marcado pela história de vida de cada um que 
exprimem	saberes	sócio	históricos,	resultantes	das	formações	que	tiveram	ao	longo	da	carreira	profissional,	
seja na formação inicial ou na formação continuada.

Refletindo	sobre	a	escola	em	todas	as	questões	de	sua	gênese,	pode	se	dizer	que	a	formação	do	professor	
em	exercício	se	faz	necessária	para	uma	melhor	compreensão,	por	parte	dos	docentes,	de	quais	atribuições	é	
constituído o trabalho pedagógico, sobre o conhecimento da realidade da escola, sobre a heterogeneidade 
social e cultural que irá se deparar em sala de aula. A esse respeito Kramer (2010) salienta que:

Há	que	se	ter	em	vista	que	a	formação	do	professor	que	está	em	serviço	é	feita	na	escola	e	a	

ela	devem	estar	voltadas	as	demais	instâncias	afim	de	que	fortaleçam	os	professores	em	termos	

teórico-práticos	possibilitando-lhes	uma	reflexão	constante	de	sua	atuação	e	os	problemas	en-

frentados e a instrumentalização naqueles conhecimentos imprescindíveis ao redimensionamento 

de sua prática. (KRAMER, 2010, p. 81)

Acredita-se que, esse fortalecimento do grupo de professores seja a base do trabalho pedagógico. E, para 
que isso realmente se efetive, julga-se necessário o compromisso por parte de todos integrantes da escola, 
mostrando-se	engajados	com	a	formação	dos	professores	e	proporcionando	momentos	de	reflexões	sobre	
a necessidade do trabalho coletivo para a consolidação do currículo para a formação humana. É preciso 
que cada professor sinta a necessidade de melhorar suas práticas começando pela busca de sua identidade 
profissional	possibilitando,	assim,	um	olhar	para	si	e	para	a	dimensão	que	o	 trabalho	docente	exige	de	
qualquer educador nos dias atuais.

A	 respeito	 da	 identidade	profissional	Oliveira	 (2005,	 p.	 172)	 assinala	 que	 em	uma	 “concepção	
socioconstrutivista,	a	identidade	é	produzida	nos	encontros	e	interações	da	prática	social;	a	identidade	permite	
a organização e a reconciliação dos foros íntimos dos sujeitos (como eles se veem a si mesmos) com seus 
foros	públicos	(como	os	outros	o	veem)”.

Neste	sentido,	durante	formações	na	escola	por	meio	de	interações	com	seus	pares,	o	grupo	de	professores	
tem	a	oportunidade	de	reorganizar	suas	ideias,	rever	seus	conceitos,	aprender	com	o	outro,	expor	para	os	
demais	suas	experiências,	seus	avanços	e	seus	anseios	a	respeito	das	questões	do	ensino	e	aprendizagem	e	
das demandas provenientes do mundo moderno.

Freire (1997), ao discorrer sobre a formação docente enfatiza a importância da compreensão e da 
clareza	que	o	educador	precisa	possuir	frente	ao	ato	de	educar.	Uma	formação	que	exige	um	olhar	sensível	
do	educador,	a	respeito	não	só	de	sua	atuação	em	sala	de	aula,	mas	uma	reflexão	profunda	acerca	de	sua	
constituição enquanto educador.
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O autor acima citado concebe a formação docente como prática transformadora na relação de ensinar 
e aprender de forma autêntica, o que leva os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem a 
participarem	de	experiências	políticas,	ideológica,	pedagógica,	estética	e	ética.	Portanto,	os	programas	de	
formação precisam ir além dos discursos e propostas de caráter técnico que elucidam o treinamento com 
receitas prontas. É de suma importância que a formação do professor em serviço, priorize a qualidade e a 
utilidade dos temas abordados durante os encontros formativos objetivando a aplicabilidade e transformação 
nas	ações	docentes.	O	material	do	Pnaic	aponta	como	princípios	para	uma	formação	consistente:

 • A prática da reflexibilidade:	descrita	como	a	capacidade	em	fazer	análises	de	situações	da	prática	
durante a formação.

 • A mobilização de saberes docentes: que se traduz na valorização de diversos saberes que o professor 
possui,	acreditando	na	possibilidade	de	ressignificação	e	mudanças.

 • A constituição da identidade profissional: reconhecimento do professor enquanto sujeito histórico e 
social.

 • A socialização: parte da ideia da coletividade, compreendendo que o professor não trabalha sozinho.
 • O engajamento: define-se	pelo	prazer	de	continuar	a	aprender,	a	descobrir	coisas	novas.
 • A colaboração: busca-se através da colaboração o sentimento de pertença de participação, de 

solidariedade e de respeito.

Diante	do	exposto,	a	formação	do	Pnaic	buscou	compreender	com	abrangência	a	complexidade	que	
abarca a formação docente, em especial a do professor alfabetizador e privilegiou a qualidade do fazer 
pedagógico, procurando oferecer aos professores alfabetizadores mecanismos e estratégias para organizar, 
avaliar	e	reformular	suas	práticas.	Desse	modo,	os	relatos	de	experiências	contribuíram	de	forma	positiva	
para materialização do trabalho de maneira coletiva.

As dimensões teórico-prática dos relatos de experiências da formação em curso

Como já mencionado anteriormente, a formação docente deve privilegiar os saberes, as vivências e 
experiências	que	os	docentes	adquirem	ao	longo	de	sua	trajetória	formativa.	O	registro	de	experiências	
na formação em curso legitima essas vivências como algo importante na construção de conhecimentos no 
presente, colaborando para a ampliação de leitura e o desenvolvimento da escrita dos professores.

Cruz	e	Albuquerque	(2012)	em	suas	abordagens	sobre	o	registro	das	experiências,	apontam	que	relatar	
é	uma	das	maneiras	do	professor	se	debruçar	sobre	as	práticas	escolares	cotidianas	como	apropriações	
ativas,	estando	estas	em	constante	construção,	ou	seja,	o	trabalho	pedagógico	é	permeado	por	situações	
inesperadas que requerem um olhar minucioso e aprofundamento nos conceitos teóricos. Desse modo, os 
relatos	de	experiências	são	também	possibilidades	de	avaliação	e	revisitação	das	práticas,	o	que	permite	a	
construção de novas metodologias e novas formas de organizar o trabalho pedagógico.

As autoras supracitadas destacam também que o registro da atividade docente se constitui em uma 
alternativa	de	promoção	do	fazer	didático	e	pedagógico	em	duas	dimensões,	a	formativa	e	a	organizativa	
que serão discutidas a seguir.

Conforme	Cruz	e	Albuquerque	(2012,	p.23),	“a	dimensão	formativa	constitui-se	no	registro	das	experiências	
e	propicia	ao	docente	uma	reflexão	sobre	conceitos	e	o	aprofundamento	dos	seus	conhecimentos	sobre	
o	conteúdo	e	a	forma	de	aprendizagem	das	crianças	e	a	forma	de	ensinar	a	cada	uma	delas	e	a	todos”.	 
O	trabalho	com	a	alfabetização	é	bastante	complexo	e	exige	muito	do	alfabetizador,	assim,	o	registro	é	
uma	estratégia	que	leva	o	professor	a	refletir	e	a	sistematizar	os	conhecimentos,	levando	em	consideração	
a heterogeneidade, a diversidade dos alunos. O registro pensado na dimensão formativa colabora para o 
autoconhecimento do professor acerca de sua formação, levando-o a pensar sobre o saber a ser ensinado e 
sobre	as	suas	concepções	de	ensino.
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Quanto a dimensão organizativa, Cruz e Albuquerque (2012) enfatizam que consiste no registro das 
experiências	com	objetivo	de	revisar	ações	e	atividades,	formular	intervenções,	propor	encaminhamentos,	
qualificando	a	prática	pedagógica;	em	suma,	remete	ao	planejamento	com	a	possibilidade	de	intervenções.	
O desdobramento da aula na alfabetização requer essa organicidade, pois geralmente os recursos utilizados 
pelo professor são objetos e/ou materiais que garantam a interação das crianças. Os encaminhamentos das 
atividades	propostas	precisam	ser	claros,	baseados	no	diálogo	e	demonstrações	para	facilitar	a	compreensão	
dos alunos. No entanto, o registro é uma maneira de organizar as atividades que serão desenvolvidas, selecionar 
o material, planejar o tempo pensando, sempre atendendo a perspectiva de trabalho interdisciplinar para 
contemplar	os	eixos	estruturantes	do	ciclo	da	alfabetização.

Sabe-se que fato de entrar na sala de aula com um planejamento bem estruturado não é garantia de 
aprendizagem de todos, a ação docente também necessita de registro para que seja possível sua avaliação 
e reorganização. Em suma, o registro é uma grande oportunidade de documentar os momentos de 
aprendizagem para posteriores análises. De acordo com Zabala (1998), os registros podem ser vistos como:

[...]	documentos	pessoais	para	descarregar	as	próprias	tensões;	um	instrumento	de	observação,	que	

sirva	de	espaço	para	documentar	as	situações	interessantes	que	ocorrem	em	classe;	um	disposi-

tivo	que	auxilie	no	planejamento	do	trabalho	do	professor	com	o	projeto	educativo	em	vigor:	ou	

um recurso de investigação para analisar os dados que se queira estudar. (ZABALA, 1998, p. 160)

Os apontamentos do autor reforçam a necessidade de avaliação do trabalho docente e da importância 
da	formação	continuada	para	a	construção	do	conhecimento	do	professor.	Os	relatos	de	experiência	podem	
situar	os	professores	em	diferentes	contextos	de	letramento	por	meio	da	leitura	de	suas	narrativas	e	de	outros.

Relatos da formação em curso Pnaic: fortalecimento e socialização das práticas

O	trabalho	com	os	 relatos	de	experiências	no	Pnaic	é	apresentado	aos	professores	alfabetizadores	
através	dos	cadernos	de	formação	e	contêm	relatos	de	experiências	realizados	por	professores	de	diferentes	
lugares do Brasil. Durante a formação esses relatos incitaram, de certo modo, os professores alfabetizadores 
a pensar na possibilidade de adotá-los como uma ferramenta que articulasse teoria e prática de forma 
reflexiva.	Em	larga	escala,	observou-se	nos	encontros	formativos	que	os	relatos	de	experiência	chamavam	
a atenção dos professores por trazerem, de forma simples, algo familiar à maioria dos alfabetizadores, que 
nada mais eram que narrativas de como foi a aula, assim foram encorajados a relatar também suas próprias 
experiências	com	maior	segurança.	Essa	iniciativa	fez	com	que	os	professores	alfabetizadores	pensassem	
também	em	como	escrever	e	o	que	escrever,	exercício	este	que	contribuiu	para	a	ampliação	de	suas	leituras	
e,	consequentemente,	a	apropriação	de	uma	escrita	mais	elaborada,	logo	ampliam-	se	seus	contextos	de	
letramento.

A coleção Pnaic de Mato Grosso: memórias de alfabetização – Histórias e reflexões: Pacto pela 
Alfabetização em Mato Grosso	está	disposta	em	três	exemplares.	Diante	da	grandeza	e	profundidade	de	
conhecimentos	dos	resumos	contidos	na	obra,	aqui	será	mencionado	apenas	um	que	foi	extraído	do	volume	
1 – Polo de Rondonópolis, que ilustrará a discussão com o intuito de tornar visível a interação dos professores 
alfabetizadores	com	a	formação	do	Pnaic.	Segue	abaixo	resumo	em	questão:	

Contribuição da formação continuada do Pnaic na melhoria da qualidade das práticas pedagó-

gicas dos docentes

Através	deste	texto	venho	fazer	um	breve	relato	de	minha	experiência	como	orientadora	do	Pacto	

Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	e	das	mudanças	significativas	que	os	professores	

alfabetizadores de minha turma apresentam em suas práticas pedagógicas. Desde o início 

acreditei na proposta do programa, pois a formação continuada em serviço pode levar o professor 
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a	refletir	criticamente	sobre	suas	práticas,	melhorando-as.	Acredito	na	educação	e	no	professor	que	

pode fazer a diferença na sala de aula, pois nossas crianças merecem uma escola de qualidade, 

onde possam ter todas as oportunidades para se alfabetizarem até os oito anos de idade, caso 

contrário,	elas	poderão	carregar	estas	dificuldades	para	o	 resto	de	sua	vida,	 sendo	assim,	a	

alfabetização	é	uma	das	etapas	mais	importantes,	e	que	deve	ter	todas	as	atenções	voltadas	a	ela.	

Na	primeira	formação,	os	professores	estavam	angustiados,	desconfiados,	até	meio	desacreditados,	

mas logo perceberam que o programa tinha tudo para ajudar na melhoria de sua prática, pois 

apresentavam	textos	 teóricos	com	uma	 linguagem	muito	agradável,	e	que	a	 todo	momento	

trabalha	ação,	reflexão	e	intervenção.	Apresenta	relatos	de	experiências,	com	a	utilização	de	

ótimos materiais pedagógicos (jogos e livros), disponibilizados pelo MEC, para todas as salas de 

aula, podendo aplicar o que estavam estudando, adaptando a realidade de seus alunos. A cada 

encontro se envolviam mais, e a maioria relatava satisfação em fazer o curso e como estavam 

mudando sua prática, dizendo que o curso surpreendeu, ou que o curso vem fazendo diferença 

na sua formação, achando que seria mais um de tantos já vivenciados. Isso se concretizou nas 

falas dos professores, todos do município de Rondonópolis, como no relato feito pela professora 

APO, docente do terceiro ano de uma escola estadual, que diz que o Pacto é como uma vitamina 

para fortalecer o desempenho docente, pois muitas vezes entra na rotina por comodismo e falta 

de estímulos. A professora relata que o Programa oportuniza aos alfabetizadores a ter um olhar 

diferenciado na prática pedagógica, pois o objetivo é o compromisso com os alunos na garantia 

dos diretos de aprendizagem com qualidade. A cada encontro seu desejo era aguçado para 

aprender	e	também	sanar	as	dificuldades	que	encontrava	em	sala	e	ao	mesmo	tempo	criava-se	

uma	nova	expectativa,	pois	percebia	que	estava	fazendo	a	diferença	para	os	seus	educandos.	

Narrou que a partir dos estudos adquiriu conhecimento e começou a entender os processos de 

alfabetização que até então achavam muito confusos, com isso, buscou inovar, aplicar atividades 

com mais objetivos através de sequências didáticas, estabelecendo um ele entre professor e aluno, 

procurando	sempre	atender	conforme	a	realidade	de	cada	um,	respeitando	suas	limitações	e	suas	

dificuldades.Percebeu,	durante	esses	meses,	a	visível	transformação	no	processo	de	aprendizagem	

dos	seus	alunos,	que	é	simples,	desde	que	queria	fazer	a	diferença,	pois	acha	gratificante	ensinar.	

Os	cursistas	começaram	a	ter	um	olhar	mais	minucioso	para	os	alunos,	refletindo	sobre	suas	

práticas, pois só há mudanças, quando o mesmo percebe que precisa melhorar e vai à busca 

de teorias e novas metodologias. E isso o Pnaic conseguiu, instigou os professores a aprofundar 

as	concepções	de	alfabetização.	As	contribuições	sobre	a	organização	do	trabalho	pedagógico	

em sala de aula foram muito importantes, onde puderam melhorar o planejamento de suas 

aulas fazendo uso das rotinas semanais, sequências didáticas e projetos didáticos, através do 

trabalho interdisciplinar, assim, conseguiram dinamizar mais tempo de suas aulas, organizando 

melhor seu trabalho de acordo com as necessidades individuais dos alunos, visando uma melhor 

aprendizagem.	A	socialização	das	experiências	entre	o	grupo	enriqueceu	bastante	a	formação,	

o que já era esperado, pois a turma era heterogênea, formada por professores de oito escolas 

estaduais diferentes, dois com mestrado, alguns em início de carreira, mas com muita vontade 

de	aprender,	e	outros	mais	experientes,	mas	não	menos	interessados.	Todos	puderam	contribuir	

com	suas	experiências,	uma	oportunidade	de	crescimento	profissional	e	de	aperfeiçoamento	da	

prática pedagógica. Outro aspecto fundamental desta formação foi o maior entendimento do 

Sistema de Escrita Alfabética e o enfoque das sequencias didáticas, aprofundando os gêneros 

textuais	propostas	por	Schnewly	e	Dolz	(2004).	A	professora	RSS,	professora	do	terceiro	ano	de	uma	

escola	estadual	revelou	que	mudou	suas	práticas	depois	das	formações,	a	mesma	vem	construindo	

e	 reconstruindo	conteúdos	e	práticas	significativas	que	 levam	cada	vez	mais	a	compreender	

o processo alfabetizador e o nível da escrita das crianças, que envolve a sistematização das 

correspondências	som-grafia,	observando,	com	mais	propriedade,	como	se	dá	o	desenvolvimento	
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da consciência fonológica e a apropriação do SEA. Durante a sua prática como alfabetizadora, 

apesar de trabalhar com diferentes gêneros nunca tinha se preocupado em discuti-los com os 

alunos e não tinha um aprofundamento teórico voltado à temática em questão. Considerou 

importante	a	discussão	teórica	e	as	atividades	voltadas	a	compreendê-los.	Hoje	vê	a	importância	

da organização de sequências didáticas para que os alunos possam aprender, e também saibam 

diferenciar	e	construir	diferentes	gêneros	textuais	dando	aos	mesmos.	Envolver	os	alunos	em	

sequências	didáticas	que	promovam	a	leitura	prazerosa,	jogos,	uso	do	lúdico,	material	dourado	

e outros diversos de materiais de que dispomos, faz com que as aulas sejam mais atrativas e 

ricas. As leituras para deleite, lidas e dramatizadas pelos professores cursistas, enriqueceram de 

forma	brilhante	as	formações,	e	todos	perceberam	como	pode	ser	prazeroso	para	os	professores	

e, consequentemente, para os alunos, trabalhar com literatura através de ludicidade, com jogos e 

brincadeiras. Portanto, as diversas metodologias sugeridas pelo Pacto Nacional pela Alfabetização 

na	Idade	Certa	vieram	contribuir	para	que	os	professores	revisitassem	suas	práticas	e	refletissem	

sobre o que poderiam melhorar no processo Ensino Aprendizagem.

Palavras-chave: Alfabetização. Aprendizagem. Formação Continuada.

Fonte: BASTOS, Regiane Pradela – Contribuição da formação continuada do Pnaic na melhoria 

da qualidade das práticas dos docentes. In- Histórias, experiências e reflexões: Pacto pela alfabe-

tização em Mato Grosso (2013): V. 1. Polo Rondonópolis. Cuiabá, MT: EDUFMAT, 2015. P.254- 256

Considerações pertinentes aos relatos das orientadoras de estudo

Para	ressignificar	os	diálogos	presentes	nos	relatos	de	experiências	da	orientadora	de	estudos,	faz-se	
necessário pensar o discurso enquanto processo comunicativo desenvolvido entre os diferentes sujeitos. 
Brandão	(1999),	define	o	discurso	como	atividade	comunicativa	entre	interlocutores	que	produz	sentidos	
entre os falantes. Por isso, a necessidade de reconhecer nesses relatos diferentes sentidos e as muitas vozes 
que os caracterizam como polifônico.

Ainda sobre essa relação dialógica, Bakhtin/Volochínov (1929,1981) postulam que a língua é um produto 
sócio histórico caracterizada pela interação social, uma vez que é dita por alguém, como também é dirigida 
a	alguém.	Assim	o	processo	de	relatar	as	experiências	é	um	exercício	que	demanda	pensar	nas	relações	da	
linguagem	e	o	papel	que	ela	exerce	nas	relações	dos	sujeitos.

Dentro	dessa	perspectiva	dialógica,	Brandão	(2004)	afirma	que	a	linguagem	enquanto	discurso	é	interação,	
uma	atividade	exercida	entre	falantes	e	constitui	em	um	modo	de	produção	social.	Dessa	forma,	ela	não	é	
neutra, inocente e tampouco natural, por isso é o lugar privilegiado de manifestação da ideologia. A autora 
enfatiza	que	a	linguagem	é	lugar	de	conflito,	de	confrontação	ideológica	e,	dessa	forma,	não	deverá	ser	
estudada fora da sociedade, visto que que seus processos constituintes são histórico-sociais.

Em	suma,	o	estudo	que	envolve	a	linguagem	não	pode	estar	destituído	de	suas	condições	de	produção.	E,	
nessa relação entre falante/ouvinte, leitor/escritor, a linguagem é produtora de sentidos que visa enunciar 
algo a alguém e que, portanto, não possui neutralidade, há sempre uma relação ideológica nos discursos 
produzidos entre os sujeitos. São essas ideologias que constituem a linguagem como produto histórico e 
social,	uma	vez	que	ao	produzirem	linguagem	os	sujeitos	não	expressam	apenas	os	saberes	inerentes	a	ele,	
mas	também	aqueles	constituídos	nas	relações	sociais	desenvolvidas	no	seu	percurso	histórico.

Partindo	da	ideia	de	que	a	linguagem	não	é	neutra,	o	resumo	em	questão,	expressa	um	discurso	interpelado	
pela	ideologia	e	marcado	pelas	condições	de	produção.	Vale	ressaltar	que	aqui	serão	elencados	apenas	os	
pontos	que	consideramos	relevantes	destacar	a	respeito	da	formação	continuada	do	Pnaic	e	suas	relações	
com o fazer docente.

Ao analisar o relato, percebem-se elementos que remetem aos princípios da formação do Pnaic descritos 
no	texto	anterior,	o	que	reforça	que	na	prática	eles	 foram	 instrumentalizados.	Bastos	 (2015)	atesta	que	
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a	proposta	do	programa	é	 legitima	pois,	a	pode	proporcionar	ao	professor	a	 reflexão	crítica	sobre	suas	
práticas e para melhorá-las. A autora reforça essa contribuição da proposta toda sua escrita, pois relata 
que os professores com os quais ela trabalhou nos encontros formativos e acompanhou em sala de aula 
demonstraram	compromisso,	expressaram	às	angustias,	ficaram	temerosos	com	relação	as	mudanças.	O	
que	contempla	a	prática	da	reflexibilidade	condição	importante	para	a	formação	do	professor/estudante	e	
suas práticas.

O	texto	enfatiza	através	dos	dizeres	das	professoras	participantes	do	Pnaic,	a	importância	do	trabalho	na	
alfabetização	na	perspectiva	do	letramento.	E	fica	evidente,	ao	escreverem	sobre	a	compreensão	que	puderam	
ter do Sistema de Escrita Alfabética (SEA), a consolidação das habilidades do processo de alfabetização:

A professora RSS, professora do terceiro ano de uma escola estadual revelou que mudou suas 

práticas	depois	das	formações,	a	mesma	vem	construindo	e	reconstruindo	conteúdos	e	práticas	

significativas	que	levam	cada	vez	mais	a	compreender	o	processo	alfabetizador	e	o	nível	da	escrita	

das	crianças,	que	envolve	a	sistematização	das	correspondências	som-grafia,	observando,	com	

mais propriedade, como se dá o desenvolvimento da consciência fonológica e a apropriação do 

SEA. (BASTOS, 2015, p.255)

A	Compreensão	dos	direitos	de	aprendizagem,	do	perfil	da	turma	e	da	avaliação	diagnóstica	(assinalando	
os impactos desses conhecimentos no trabalho em sala de aula e na formação docente) estão presentes de 
forma	implícita	quando	Bastos	(2015)	afirma	que	os	educandos	merecem	uma	escola	que	possua	qualidade,	
onde	tenham	todas	as	condições	para	se	alfabetizarem	até	os	oito	anos	de	idade.	A	respeito	dos	direitos	de	
aprendizagem, Leal (2012) postula que:

[...] os professores precisam ter clareza sobre quais são os direitos de aprendizagens das crianças, 

considerando suas vivências na escola e fora dela. Tendo consciência sobre quais são esses direitos, 

o docente precisa, por meio da avaliação, distinguir entre quais já foram garantidos, quais estão 

em processo e quais ainda não foram contemplados. (LEAL, 2012, p.10)

A autora supracitada destaca a importância da teoria para fundamentar a prática e o fortalecimento do 
currículo	do	1º	ciclo,	no	sentido	de	aprofundar	os	conhecimentos	dos	docentes	quanto	aos	eixos	estruturantes	
para o ciclo de alfabetização nas diferentes áreas, elencando as capacidades a serem trabalhadas e 
consolidadas para melhor direcionamento do planejamento das aulas, com foco no trabalho interdisciplinar.

As referências acerca da teoria e prática revelam que, para a maioria dos alfabetizadores, isso ainda era 
um problema. Pois, conforme relata a orientadora, para muitos o entendimento que teoria e prática não 
são	dissociadas	ainda	era	frágil.	Com	as	constantes	formações	e	por	meio	das	leituras	dos	cadernos,	foram	
se apropriando e passaram a compreender que a teoria é essencial para fundamentar o trabalho prático, 
garantindo	sua	cientificidade	e	complementando	o	conhecimento	do	professor.

No	texto	analisado,	a	orientadora	de	estudos	cita	com	entusiasmo	a	estrutura	organizativa	através	da	
construção de rotinas de projetos didáticos e das sequências didáticas como estratégias que permitem a 
flexibilidade	e	a	inovação	nos	planos	de	aula.	Desse	modo,	Leal	e	Rodrigues	(2011)	mencionam	que:

[...] no bojo da ação de planejar...está ação de selecionar os recursos didáticos adequados ao que 

queremos	ensinar.	 Igualmente,	é	preciso	refletir	para	escolher	tais	recursos.	De	igual	modo	é	

preciso	ter	clareza	sobre	as	finalidades	do	ensino,	as	finalidades	da	escola	e	atentar	que,	nessa	

instituição,	além	dos	conceitos	e	teorias,	estamos	influenciando	a	construção	de	identidades,	de	

subjetividades.	Assim	na	escolha	dos	recursos	didáticos	tais	questões	precisam	ser	consideradas.	

(LEAL; RODRIGUES, 2011, p.96-97)
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Atrelada ao planejamento no Pnaic, a construção de rotinas para Leal (2012) é um momento de tomadas 
de	decisões	didática	e	pedagógica	baseadas	na	reflexão	sobre	como	agir	e	sobre	são	suas	possibilidades.

As sequências didáticas, conforme descrevem Schneuwly e Dolz, (2004), permitem o conhecimento dos 
gêneros	textuais	e	a	exploração	das	características	de	um	gênero	especifico.	Dessa	forma,	o	trabalho	com	o	
texto	no	ciclo	de	alfabetização	ganha	visibilidade	e	utilidade.

Com	relação	aos	materiais	pedagógicos,	(jogos	e	livros)	configuram-se	como	mecanismos	essenciais	para	
o	contexto	das	classes	de	alfabetização.	A	organização	dos	livros	do	acervo	do	Programa	Nacional	do	Livro	
Didático- Obras Complementares (PNLD), através do cantinho da leitura, onde os livros estão constantemente 
disponíveis para as crianças, mudou a concepção do trabalho com a leitura em sala de aula. Cruz et al (2012) 
ratifica	os	objetivos	do	eixo	leitura	no	Pnaic:

[...]	a	finalidade	é	proporcionar	ás	crianças	a	capacidade	de	ler	para:	aprender	a	fazer	algo,	apren-

der assuntos de seu interesse, informar-se sobre algum tema e ter prazer na leitura. Para planeja-

mento dessas atividades concebemos a leitura como uma relação dialética entre interlocutores, 

que	pressupõe	a	interação	entre	texto	e	leitor	e	não	um	simples	ato	mecânico	de	decifração	de	

signos	gráficos.	(CRUZ	et	al	2012,	p.	10)

Nesse sentido a leitura literária é o mote para a propagação da leitura na sala de aula, por meio das 
obras do acervo complementar e nos encontros formativos, através da leitura deleite. O acesso ao material 
de	leitura	bem	diversificado	pelos	alunos	e	professores	possibilitou	o	contato	deles	com	o	mundo	mágico	
da literatura. As estratégias de leituras descritas no resumo revelam o envolvimento com a leitura literária 
que	a	formação	do	Pnaic	proporcionou	no	contexto	escolar.

A esse respeito, Bastos (2015) assinala que as leituras para deleite, sejam elas lidas e/ou dramatizadas 
pelos	professores	cursistas,	contribuíram	de	maneira	intensa	para	as	formações,	sendo	que	todos	envolvidos	
perceberam como pode ser prazeroso para os professores e, por conseguinte, para os alunos, o trabalho com 
literatura envolvendo a ludicidade por meio de jogos e brincadeiras.

Contudo, percebe-se então que a formação leitora tanto dos alunos como dos professores possibilita a 
ampliação	seus	contextos	literários.	Sobre	este	aspecto,	Kramer	(2010)	destaca	que	é	possível	retomar	o	gosto	
pela	leitura.	Segundo	a	autora,	essa	prática	é	construída	através	do	acesso	e	das	condições	de	produção	de	
leitura. Sobre o ato de ler dos professores enfatiza que:

[...]	é	preciso	garantir	condições	de	produção	de	 leitura,	 se	existem	tais	condições	ainda	que	

mínima ultrapassando a dicotomia obrigatoriedade ou escolha, proponho um convite à leitura. 

Convite	que	requer	dentre	as	condições	existentes	na	escola	professores	e	professoras	leitores	

que gostem de ler, que voltem a gostar de ler. (KRAMER, 2010, p.150)

Isso	remete	a	concebermos	o	professor	como	um	leitor	experiente,	para	que	consiga	sensibilizar	os	seus	
alunos	para	a	importância	da	leitura.De	acordo	com	as	descrições	de	Bastos	(2015),	o	registro	das	experiências	
docentes participantes da formação do Pnaic colaborou para a avaliação e socialização das práticas dos 
professores	alfabetizadores.	Ressalta-se	ainda	sua	 importante	dimensão	para	o	contexto	escolar,	pois	
apresenta	questões	muito	singulares	e	ao	mesmo	tempo	comum	às	classes	de	alfabetização	de	maneira	geral.

Considerações finais

A	intenção	desse	estudo	foi	de	discutir	a	importância	dos	relatos	de	experiência	na	formação	contínua	
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). O estudo apontou que tal prática torna-se 
necessária para o aprofundamento de conhecimentos teóricos, epistemológicos, metodológicos, formativos, 
organizativos	e	avaliativos	do	professor.	O	fato	de	narrar	suas	próprias	experiências	enquanto	professor	em	
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formação colabora também para o aprimoramento da língua e suas diferentes formas de uso. Referindo 
ao alfabetizador, essa questão se torna familiar em função do seu trabalho diário estar relacionado com as 
questões	da	linguagem	e	com	a	construção	do	sistema	de	escrita	alfabética	(SEA).

Pode-se considerar, de forma positiva, que os conhecimentos que os professores adquirem durante sua 
trajetória formativa e permitir que socializem, reconhecendo-os enquanto sujeitos históricos e sociais, pode 
ser uma das estratégias para o envolvimento, engajamento e a participação efetiva nos grupos de formação, 
conforme foi relato pelas orientadoras de estudo.

A coleção Pnaic de Mato Grosso: Memórias de alfabetização – Histórias, Experiências e Reflexões: Pacto 
pela Alfabetização em Mato Grosso (2013),	configura-se	como	material	de	pesquisa	com	possibilidades	de	
aprofundamento por apresentar detalhes da formação do Pnaic, tendo em vista que se refere apenas ao seu 
primeiro ano de vigência. O relato que ilustrara esse estudo apenas instiga a leitura da obra completa e de 
certo modo permite pensar no avanço da formação dos professores alfabetizadores em Mato Grosso.

Por	fim,	vale	ressaltar	que	as	questões	referentes	ao	relato	da	orientadora	de	estudo	citada	não	se	encerram	
aqui.	Há	muitas	outras	questões	implícitas	e	explícitas	possíveis	de	análise,	em	função	da	abrangência	de	
conhecimentos que apresentam é impossível tratar de todas elas num trabalho como esse. Portanto, aqui 
apresenta	apenas	um	recorte	sobre	a	formação	continuada	do	professor	em	exercício.
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Resumo: No	presente	artigo	objetivamos	apresentar	reflexões	acerca	de	contribuições	da	Teoria	Histórico-
Cultural	(THC)	para	a	formação	de	professores	alfabetizadores.	Em	nossa	experiência	profissional	nos	deparamos	
com	professores	que	afirmam	ser	adeptos	da	referida	teoria,	apesar	de	a	prática	pedagógica	implementada	não	
condizer	com	seus	princípios.	Por	isso,	perguntamos:	qual	a	contribuição	da	THC	para	a	formação	de	professores	
alfabetizadores? Partimos, inicialmente, de estudos realizados por Vigotski, Leontiev e Luria sobre o processo de 
desenvolvimento	da	linguagem	e	do	pensamento,	e	em	seguida,	tratamos	especificamente	do	desenvolvimento	
da escrita na criança. Demonstramos que a apropriação da escrita é indispensável para o desenvolvimento 
cultural	da	criança,	pois	exige	operação	intelectual,	planejamento	para	execução,	intencionalidade	e	possibilita	
ter	acesso	ao	conhecimento	produzido	pela	humanidade.	Por	fim,	concluímos	enfatizando	a	relevância	de	os	
professores alfabetizadores conhecerem a história do desenvolvimento dos signos na criança, elemento teórico 
encontrado	em	obras	advindas	da	THC.
Palavras-chave: Alfabetização.	Teoria	Histórico-Cultural.	Formação	de	professores.

Introdução

No	presente	artigo	objetivamos	apresentar	algumas	reflexões	acerca	de	contribuições	da	Teoria	Histórico-
Cultural	para	a	formação	de	professores	alfabetizadores.	Tais	reflexões	resultam	de	estudos	realizados	no	
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e no Grupo de 
Estudos e Ensino Trabalho Educativo e Escolarização (GENTEE). Nesse percurso de formação, constatamos 
que	a	Teoria	Histórico-Cultural	 (THC)	oferece	respaldo	 teórico	efetivo	para	que	o	processo	de	ensino	e	
aprendizagem na alfabetização seja organizado de modo a possibilitar o desenvolvimento psíquico e a 
apropriação	da	linguagem	escrita.	Apesar	disso,	em	nossas	experiências	profissionais	nos	deparamos	com	
professores	que	afirmam	ser	adeptos	da	 referida	 teoria,	apesar	de	a	prática	pedagógica	 implementada	
não	condizer	com	seus	princípios.	Por	isso,	perguntamos:	qual	a	contribuição	da	THC	para	a	formação	de	
professores alfabetizadores?



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 93

Segundo	Gontijo	 (2008),	a	Teoria	Histórico-Cultural	supera	as	 teorias	comportamentais	que	 tratam	a	
aprendizagem apenas em seu aspecto biológico. Para a autora, essas teorias biologizantes entendem que as 
crianças apenas aprendem a linguagem escrita por meio da memorização das palavras e de suas unidades 
mínimas.	Já	a	THC	considera	que	a	aprendizagem	da	escrita	ocorre	juntamente	com	o	desenvolvimento	
ontogenético da linguagem da criança, porém esse desenvolvimento depende não somente do biológico, 
mas	principalmente,	das	relações	sociais,	do	ambiente	cultural,	do	ensino	formal	e	intencional.	Luria	(1987,	
p. 202) ressalta que:

Graças à linguagem, o sujeito pode penetrar na profundidade das coisas, sair dos limites da im-

pressão	imediata,	organizar	seu	comportamento	dirigido	a	uma	finalidade,	descobrir	os	enlaces	

e	as	relações	complexas	que	são	inatingíveis	para	a	percepção	imediata,	transmitir	a	informação	

ao outro homem, o que constitui um poderoso estímulo para o desenvolvimento mental, pela 

transmissão	de	informação	acumulada	ao	longo	de	muitas	gerações.

Neste	sentido,	para	haver	aprendizagem	da	linguagem	escrita,	cabe	ao	professor	promover	ações	nas	
quais,	o	aluno	conviva	com	situações	reais	de	leitura	e	escrita,	movidas	pela	necessidade,	pelo	desejo	de	
expressão,	pelo	cumprimento	da	sua	função	social.	Dessa	forma,	a	escrita	não	chega	à	criança	como	algo	
imposto,	determinado,	sem	significado,	o	que	nos	permite	afirmar	que	a	ela	é	ensinado	o	verdadeiro	sentido	
da língua escrita, e não apenas letras.

Corroborando com a ideia do autor e em busca de contribuir com os estudos voltados para a temática 
alfabetização, para a realização desse artigo, primeiramente recuperamos alguns fundamentos teóricos 
acerca	do	desenvolvimento	psíquico	humano,	especificamente,	a	respeito	da	linguagem	e	do	pensamento,	
baseando-nos em obras de Vigotski (2009) e Leontiev (2004). Em seguida, para colaborarmos no campo da 
formação de professores alfabetizadores, dissertamos acerca dos princípios teóricos dos estudos de Luria 
(2006) sobre o desenvolvimento da linguagem escrita na criança. Em ambas as partes, recorreremos também 
a	estudos	realizados	por	pesquisadores	brasileiros	à	luz	da	THC.	Por	fim,	traçamos	algumas	considerações	
destacando	a	importância	do	conhecimento	exposto	neste	artigo	para	a	formação	de	professores,	sobretudo	
alfabetizadores, seja inicial ou continuada.

Desenvolvimento da linguagem e do pensamento

Estudos desenvolvidos por Vigotski, Luria e Leontiev tiveram por objetivo romper com o determinismo 
biológico das demais psicologias. No início do século passado, na União Soviética, a psicologia estava em 
crise.	Para	os	referidos	autores,	tal	crise	deveria	ser	superada	por	meio	de	uma	metodologia	científica	que	
buscasse	embasamento	na	História.	Por	isso,	os	psicólogos	russos	estudaram	o	homem	considerando-o	um	
sujeito	histórico,	cultural	e	social,	como	explicaremos	a	seguir.

As características humanas desenvolvidas historicamente permitiram que o homem se tornasse 
qualitativamente diferente dos demais animais. Isso foi possível, devido ao desenvolvimento e organização da 
vida por meio do processo social de trabalho, o qual permitiu-lhe libertar-se das leis biológicas de evolução 
e passar a ser regido pelas leis sócio-históricas de desenvolvimento humano (LEONTIEV, 2004).

Nesse processo de desenvolvimento psíquico, o trabalho tornou-se uma atividade vital aos seres 
humanos, pois por meio dele o homem passou a produzir os meios necessários à sua sobrevivência, dentre 
eles,	a	fabricação	e	uso	dos	instrumentos	que	permitiram	a	transformação	da	natureza	e	de	si	mesmo.	“O	
aparecimento	e	o	desenvolvimento	do	trabalho,	condição	primeira	e	fundamental	da	existência	do	homem,	
acarretaram	a	transformação	e	a	hominização	do	cérebro,	dos	órgãos	de	atividade	externa	e	dos	órgãos	do	
sentido” (LEONTIEV, 2004, p. 70).

O trabalho passou a operar de modo criador e produtivo, sua principal função se caracterizou em 
transmitir por meio dos instrumentos e signos, os conhecimentos produzidos e acumulados historicamente 



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização94

pela humanidade, possibilitando assim, a humanização dos sujeitos. As atividades criadoras e produtivas 
realizadas	por	meio	do	trabalho	se	fixaram	na	cultura	material	e	intelectual.

A cultura, por sua vez, tem por função acumular o que foi produzido historicamente pela humanidade. 
Destarte, a cultura material refere-se aos objetos e seus meios de produção, já a cultura intelectual consiste 
nos	conhecimentos	para	e	sobre	essa	produção.	“Cada	geração	começa,	portanto,	a	sua	vida	num	mundo	de	
objectos	e	de	fenômenos	criados	pelas	gerações	precedentes.	Ela	se	apropria	das	riquezas	participando	do	
mundo do trabalho [...]” (LEONTIEV, 2004, p. 266).

No decurso da vida, cada indivíduo aprende a ser homem e se desenvolve psiquicamente. A apropriação 
do mundo material, dos conhecimentos só é possível por meio de um processo ativo por parte dos sujeitos, 
portanto, são indispensáveis que sejam desenvolvidas atividades as quais reproduzam os traços acumulados 
historicamente	nos	objetos,	como,	as	operações	motoras	que	neles	estão	incorporadas	e	as	operações	mentais.	
Por	meio	desse	processo,	o	homem	desenvolveu	novas	aptidões	e	novas	funções	psíquicas,	dentre	elas,	a	
linguagem e o pensamento (LEONTIEV, 2004).

Isto equivale a dizer que linguagem e pensamento se desenvolveram por meio e pelo trabalho: ao realizar 
atividades práticas e fazer uso dos instrumentos, o homem sentiu a necessidade de se comunicar.Junto à 
fabricação dos instrumentos de trabalho, a linguagem simbólica se desenvolveu devido aos instrumentos 
exigirem	o	uso	da	consciência,	da	racionalidade	e	da	abstração,	características	desenvolvidas	somente	no	
homem.

Por	isso,	para	a	THC,	a	linguagem	é	uma	síntese	de	todos	os	conhecimentos	produzidos	historicamente	
pela	humanidade;	ela	permite	saltos	qualitativos	na	vida	do	ser	humano.	“A	produção	da	linguagem	como	da	
consciência e do pensamento, está diretamente misturada na origem, à atividade produtiva, à comunicação 
material dos homens” (LEONTIEV, 2004, p. 93).

A	apropriação	da	 linguagem	possibilita	ao	ser	humano	superar	os	 limites	da	experiência	sensorial	e	
operar mentalmente com os objetos e fenômenos da realidade. Com os códigos da língua, o pensamento 
se	torna	verbal	e,	assim,	o	homem	passa	a	ser	capaz	de	estabelecer	relações	complexas,	realizar	tarefas	
teóricas,	desenvolver	conclusões	lógicas,	assimilar	e	empregar	conhecimentos,	formar	conceitos	abstratos,	
refletir	a	realidade	de	modo	mais	profundo.	Sendo assim, a linguagem é essencial para o desenvolvimento 
psíquico, pois ela permite a relação social do homem com o mundo que o rodeia e possibilita a formação 
de sua personalidade.

A unidade fundamental da linguagem é a palavra. Ela tem o papel essencial na relação entre pensamento 
e linguagem. Sua função é dar nomes a tudo que está à volta do homem, sejam eles fenômenos ou objetos. 
Nas	palavras	de	Luria	(1991,	p.	19):	“[...]	a	palavra	possibilita	“multiplicar”	o	mundo,	explorar	não	apenas	as	
imagens diretamente perceptíveis dos objetos, mas também com as imagens dos objetos, suscitadas na 
representação interna da palavra”.

Ao aprender o nome dos objetos, o indivíduo está apenas iniciando o longo processo de apropriação da 
linguagem.	Os	estudos	realizados	por	Vigotski	(2009)	explicam	o	processo	de	desenvolvimento	ontogenético	
da linguagem na criança. Segundo o autor, a primeira forma de a criança se comunicar é por meio de uma 
linguagem puramente biológica, isto é, ao chorar, o bebê se comunica emocionalmente para mostrar que 
ele tem alguma necessidade biológica, como, fome, sono, roupa suja, dor. Esse momento é conhecido como 
a	pré-história	da	linguagem	oral,	na	qual	as	reações	vocais	não	estão	ligadas	ao	pensamento,	ou	seja,	elas	
ocorrem	de	maneira	independente	e	se	caracterizam	como	reações	inatas.

Por volta dos dois anos de idade, a criança inicia a sua linguagem cultural e começa a agir conforme o 
ambiente em que está inserida. Porém, as primeiras palavras que a criança emite são diferentes da linguagem 
do	adulto,	 são	apenas	pedaços	ou	partes	das	palavras,	por	exemplo,	 “mã”,	 significa	que	a	criança	está	
chamando pela mamãe. Conforme, o desenvolvimento, a criança começa a usar uma mesma palavra para 
referenciar	diferentes	objetos	ou	situações.	Assim,	por	exemplo,	quando	ela	diz	“ua”	ou	quando	aponta	para	
a porta da casa, pode estar pedindo para ir passear. Estes são momentos em que a linguagem ocorre em 
dependência	das	situações	concretas.
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Conforme as vivências sociais estabelecidas entre bebê e adultos, o desenvolvimento psíquico começa a 
se diferenciar, criando a possibilidade para uma atuação com mais autonomia no mundo que o cerca.Sendo 
assim, o adulto se torna o responsável em possibilitar à criança a oportunidade de vivenciar as primeiras 
manipulações	de	objetos	concretos,	mediação	fundamental	para	o	avanço	no	desenvolvimento	dos	processos	
psíquicos (VIGOTSKI, 2009).

Na interação com o ambiente, a criança começa a entender que as coisas possuem nomes, assim, ela 
passa	a	nomear	o	que	está	à	sua	volta	e	estabelecer	conexão	entre	o	objeto	e	a	palavra	correspondente	
a	ele,	unificando	a	 relação	entre	objeto	e	palavra.	 “A	própria	criança	necessita	da	palavra	e	procura	
ativamente assimilar o signo pertence ao objeto, signo esse que lhe serve para nomear e comunicar” 
(VIGOTSKI, 2009, p. 131). Nessa relação entre objeto e palavra, a linguagem começa a permitir que a criança 
opere mentalmente com os objetos, ou seja, para além das coisas observáveis e manipuláveis. Assim, essa 
possibilidade de superar o campo sensorial amplia o mundo da criança.

Após esse processo de desenvolvimento inicial, a linguagem passa a ser intelectual e verbal, pois

As	operações	externas	se	interiorizam	e	passam	por	uma	profunda	mudança.	A	criança	começa	a	

contar	mentalmente,	a	usar	a	“memória	lógica”,	isto	é,	a	operar	com	relações	interiores	em	forma	

de signos interiores. No campo da fala, a isto corresponde a linguagem interior ou silenciosa. 

O	que	mais	chama	atenção	neste	sentido	é	o	fato	de	existir	uma	interação	constante	entre	as	

operações	externas	e	internas,	uma	transformando	na	outra	sem	esforços	e	com	freqüência,	e	

vice-versa. (VIGOTSKI, 2009, p.138)

Nesse	processo	de	interiorização,	a	criança	começa	a	desenvolver	as	suas	operações	intelectuais,	surgindo	
assim, a linguagem simbólica que tem por função a representação mental dos objetos da realidade.

Pela	linguagem	torna-se	possível	a	construção,	a	fixação	e	a	generalização	dos	conhecimentos,	

de tal forma que sua função primária como meio de comunicação abre as possibilidades para que 

se	torne	muito	mais,	isto	é,	para	que	se	torne	um	meio	de	existência,	transmissão	e	assimilação	

da	experiência	histórico-social	e,	sobretudo,	um	instrumento	da	atividade	intelectual,	requerida	

ao planejamento, implementação e transformação da ação do homem sobre a natureza, no que 

se inclui a transformação de sua própria natureza primitiva (MARTINS, 2011, p. 151).

Assim,	temos	uma	revolução	na	vida	da	criança.	“Funções	como	percepção,	memória,	pensamento,	sensação,	
volição,	transformam-se	radicalmente	com	a	aquisição	da	linguagem,	deixando	de	ser	predominantemente	
involuntárias e passando a voluntárias” (TULESKI, 2007, p. 208). Com esses princípios, compreende-se que a 
linguagem é a função na qual desenvolve o intelecto e seu desenvolvimento está intimamente relacionado 
com as possibilidades de apropriação, onde o outro tem um papel central.

Há	relação	entre	o	desenvolvimento	da	linguagem	oral	e	da	escrita.	De	acordo	com	Gontijo	(2008),	por	
meio da linguagem escrita a criança começa a usar, de modo voluntário e consciente, a linguagem oral que 
ela utiliza em seu cotidiano. Na busca da compreensão do desenvolvimento da linguagem escrita pela criança, 
trazemos	a	seguir	as	contribuições	de	Luria	para	explicar	esse	processo.

Desenvolvimento da linguagem escrita pela criança

Como	Vigotski	(1989)	afirma,	foi	Luria	quem	se	debruçou	de	forma	sistemática	ao	estudo	do	processo	de	
apropriação	da	escrita	pela	criança.	Foi	ele,	cercado	por	questões	intrigantes	a	respeito	do	desenvolvimento	
na escrita na criança, que buscou
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[...] investigar a fundo este período inicial do desenvolvimento infantil, deslindar os caminhos 

ao	longo	dos	quais	a	escrita	se	desenvolveu	em	sua	pré-história,	explicar	detalhadamente	as	

circunstâncias que tornaram a escrita possível para a criança e os fatores que proporcionaram 

as	forças	motoras	deste	desenvolvimento	e,	finalmente,	descrever	os	estágios	através	dos	quais	

passam as técnicas primitivas de escrita da criança (LURIA, 2006, p. 144).

Luria	(2006),	por	meio	de	experimentos	executados	em	laboratório	na	Academia	Krupskaya	de	Educação	
Comunista,	verificou	que	as	primeiras	semanas	de	vida	de	uma	criança	são	marcadas	por	um	estado	longo	
entre o sono e a vigília. Segundo o autor,

[...] esse estado primitivo, semissonolento, e o total isolamento da criança em relação ao mundo 

que	a	cerca	são	ainda	mais	exagerados	pelo	fato	de	que	os	receptores	necessários	para	perceber	

o	mundo	exterior	não	começam	a	operar	até	bem	mais	tarde.	Por	exemplo,	uma	criança	não	

começa	a	fixar	seu	olhar	em	objetos	brilhantes	até	a	idade	de	três	semanas;	os	olhos	começam	a	

seguir um objeto que se move por volta da quarta ou quinta semana, e um movimento ativo dos 

olhos e a procura de um objeto que desapareceu não se revelam até os três ou quatro meses [...]. 

A conclusão é que, até os três ou quatro meses, a criança é uma espécie de cego mental e não 

percebe	o	mundo	exterior	sob	qualquer	forma	distinta.	De	fato,	esta	natureza	caótica	e	embaçada	

de percepção infantil ainda se prolonga por muitos meses (LURIA, 2006, p. 87).

Ele	afirma	que	o	primeiro	sinal	de	que	a	criança	está	avançando	em	relação	ao	estado	primitivo	aparece	
quando ela começa a perceber cores e manchas coloridas descontínuas. Porém, segundo o autor,

[...] a percepção das cores e das manchas coloridas é um processo mais primitivo ou elementar 

e anterior do que a percepção de estruturas, e que há um período na vida da criança no qual 

tudo o que ela percebe do mundo a seu redor consiste em manchas de luz e cor arranjadas sem 

qualquer padrão ou estrutura particular (LURIA, 2006, p. 87).

Posteriormente, a criança passa a perceber vultos e formas, o que o autor considera como a mais 
importante adaptação do organismo para o progresso seguinte. Na busca de entender ainda mais esse período 
de	desenvolvimento,	Luria	(2006)	realizou	experimentos	com	crianças	em	diversas	faixas	etárias:	um	ano	e	
meio a dois anos; dois a três anos; três a quatro anos; cinco a seis anos.

Em	seu	primeiro	experimento,	o	autor	organizou	dois	grupos	de	blocos.	Em	um	deles,	construiu	um	
quadrado; no outro, dispôs os blocos ao acaso, e assim chegou à seguinte conclusão:

Obviamente,	uma	pessoa	de	percepção	desenvolvida	e	diferenciada	veria	essas	duas	figuras	

como duas estruturas basicamente diferentes: uma não teria qualquer ordem, e o observador 

poderia remover uma, duas ou até mesmo três peças sem qualquer dano, enquanto a outra seria 

um todo completo em si mesmo, no qual os elementos teriam sido arranjados para formar uma 

única	estrutura	que,	em	certo	sentido,	resistiria	a	qualquer	tentativa	de	quebrá-la,	isto	é,	o	fator	

gestáltico,	unindo	os	elementos	em	único	sistema	integral,	seria	operatório.	Colocamo-nos	as	

seguintes	indagações:	será	que	a	criança	percebe	um	quadrado	desse	tipo	como	uma	estrutura	

integral, ou ele é ainda para ela apenas um grupo de peças dispostas ao acaso? Seríamos capazes 

de observar em uma criança a mesma resistência que encontramos no adulto, em romper uma 

representação integral? (LURIA, 2006, p. 88-89).

De	acordo	com	o	autor,	cada	equipe	de	crianças	 respondeu	de	modo	diferente	ao	experimento.	Foi	
observada uma diferença considerável entre o comportamento das crianças de um ano e meio e o daquelas 
de três a quatro anos. Com relação ao primeiro grupo de crianças, observou que:
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Na	verdade,	é	por	volta	dessa	época	que	o	mundo	exterior	começa	a	ser	percebido	pela	criança	

como	algo	que	possui	uma	estrutura	definida;	e	é	bastante	claro	que	a	percepção	da	criança	

começa	a	discriminar	no	mundo	exterior	certas	estruturas	mais	destacadas,	enquanto	outras,	

menos estruturadas, que emergem de um segundo plano geral e que coordenam em torno de 

si o comportamento da criança, destacam-se como um ‘campo de consciência clara’, se é que 

podemos usar uma frase subjetiva. Só quando certos estímulos de uma situação são escolhidos 

dessa forma é que se torna possível, pela primeira vez, a acomodação a eles, de forma organizada 

(LURIA, 2006, p, 90-91).

Após	uma	série	de	testes,	Luria	(2006)	conclui	que	existem	dois	estágios	diferentes	no	desenvolvimento	
da	percepção	da	criança:	o	estágio	caótico	e	difuso	e	o	estágio	de	percepções	estruturadas.	Neste	último,	
“o	mundo	exterior	começa,	pela	primeira	vez,	a	assumir	contornos	distintos	para	a	criança”	(LURIA,	2006,	
p.	92).	Assim,	é	complexo	para	a	criança	perceber	algo	que	é	individual.	Após	o	desenvolvimento	desta	
habilidade	é	que	ela	passa	a	utilizar	formas	complexas	de	pensamento,	conseguindo	isolar	elementos,	
abstrair	e	operar	estas	ações	com	facilidade.	Portanto,	como	afirma	Luria	(2006,	p.	95),	o	caminho	que	
percorre	a	percepção	infantil	parte	da	“percepção	caótica,	difusa,	para	uma	relação	simples,	totalizante	
com	as	formas,	para	uma	complexa	acomodação	a	elas;	acomodação	que	se	faz	por	mediação,	combinando	
traço totalizante com relativa facilidade de discriminação dos elementos individuais”.

Ao adquirir a habilidade da percepção, a criança passa a apropriar-se de outras habilidades que são 
culturais. Ao atingir a idade escolar ela reproduz automaticamente técnicas que foram aprendidas em estágios 
anteriores	de	seu	desenvolvimento.	Exemplo	disso	é	a	habilidade	cultural	da	escrita.	No	caminho	em	direção	
à escrita, a criança passa por certas atividades que promoverão essa habilidade, como os gestos, o jogo de 
faz	de	conta	e	o	desenho,	cujas	essências	pautam-se	na	função	simbólica.	Vigotski	(1989,	p.	122)	explica:

[...] alguns objetos podem, de pronto, denotar outros, substituindo-os e tornando-se seus signos; 

não é importante o grau de similaridade entre a coisa com que se brinca e o objeto denotado. 

O mais importante é a utilização de alguns objetos como brinquedos e a possibilidade de 

executar,	com	eles,	um	gesto	representativo.	Essa	é	a	chave	para	toda	a	função	simbólica	do	

brinquedo das crianças.

Ao tratar do desenvolvimento da escrita, destacando a possibilidade de um objeto ou sinal representar 
outro, o autor aponta que o adulto escreve para recordar ou transmitir ao outro algo que queira; logo,

Escrever	é	uma	das	 funções	culturais	 típicas	do	comportamento	humano.	Em	primeiro	 lugar,	

pressupõe	o	uso	funcional	de	certos	objetos	e	expedientes	como	signos	e	símbolos.	Em	vez	de	

armazenar diretamente alguma ideia em sua memória, uma pessoa escreve-a, registra-a fazendo 

uma marca que, quando observada, trará de volta à mente a ideia registrada (LURIA, 2006, p. 99).

Essa atitude da criança em relação à linguagem escrita ocorre bem tarde. Antes a aprendizagem da escrita, 
ela	percorre	estágios	que	são	específicos,	até	alcançar	um	nível	apropriado	de	desenvolvimento	que	permite	
reconhecer a função mnemônica da escrita. Sobre isso escreve Luria (2006, p. 99):

Essa habilidade em usar um objeto ou signo, marca ou símbolo, desenvolve-se funcionalmente 

bastante tarde na criança e, no período pré-escolar, podemos ainda observar crianças cuja ma-

neira de lidar com certos problemas é claramente primitiva e sem mediação, crianças para quem 

o uso funcional de um signo é ainda um estágio fora de seu alcance.
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Tendo	alcançado	o	“estágio	da	escrita	cultural	simbólica”,	a	criança	adentra	por	inteiro	nesta	nova	técnica	
cultural,	deixando	para	trás	todas	as	formas	primitivas	de	escrita.	A	partir	de	então,	resolverá	todas	as	situações	
usando esse sistema de escrita, que é o mais econômico, pois com ele se usa o mínimo possível de símbolos 
para	expressar	todo	e	qualquer	pensamento	ou	ideia.	Não	obstante,	como	afirma	Luria	(2006,	p.	101),

[...] uma criança não se desenvolve em todos os aspectos no mesmo ritmo. Ela pode aprender 

e inventar formas culturais de enfrentar problemas em uma área, mas permanecer em níveis 

anteriores e mais primitivos quando se trata de outras áreas de atividade. Seu desenvolvimento 

cultural	é	frequentemente	desigual,	e	os	experimentos	indicam	que	traços	do	pensamento	pri-

mitivo surgem muitas vezes em crianças bastante desenvolvidas.

Sendo	assim,	não	podemos	compreender	o	processo	de	desenvolvimento	infantil	como	único	em	todas	
as áreas do conhecimento, pois, como bem menciona o autor, a criança não se desenvolve do mesmo modo 
em todos os aspectos. Complementando a discussão, Luria (2006, p. 101) observa:

Quando uma criança entra na escola, ela não é uma tábula rasa que possa ser moldada pelo 

professor segundo a forma que ele preferir. Essa placa já contém as marcas daquelas técnicas 

que	a	criança	usou	ao	aprender	a	lidar	com	os	complexos	problemas	de	seu	ambiente.	Quando	

uma criança entra na escola, já está equipada, já possui suas próprias habilidades culturais. Mas 

esse equipamento é primitivo e arcaico [...].

Nesse sentido, vale destacar que o conhecimento apresentado pela criança, até então considerado 
primitivo,	 no	espaço	escolar	 será	 composto	por	experiências	novas	que	 lhe	permitirão	apropriar-se	
do	conhecimento	científico,	embora	para	 isso	 seja	necessário	aprender	a	escrita,	uma	vez	que	 todo	o	
conhecimento acumulado pela humanidade está registrado nesta forma de linguagem.

Para Luria (2006), a história da escrita na criança tem início antes de o professor lhe entregar um lápis 
e	mostrar	como	são	os	desenhos	das	letras.	O	autor	assegura	que	existe	uma	pré-história	da	escrita	que	se	
desenvolve antes de a criança ingressar na escola. Essa pré-história a habilitará para apropriar-se da escrita, 
o	que	poderá	ocorrer	em	um	período	relativamente	curto.	Assim	explica	o	autor:

Se apenas pararmos para pensar na surpreendente rapidez com que uma criança aprende esta 

técnica	extremamente	complexa,	que	tem	milhares	de	anos	de	cultura	por	trás	de	si,	ficará	evidente	

que isto só pode acontecer porque durante os primeiros anos de seu desenvolvimento, antes de 

atingir	a	idade	escolar,	a	criança	já	aprendeu	e	assimilou	um	certo	número	de	técnicas	que	pre-

para o caminho para a escrita, técnicas que a capacitam e que tornaram incomensuravelmente 

mais fácil aprender o conceito e a técnica da escrita (LURIA, 2006, p. 143-144).

Segundo Luria (2006), a melhor maneira de se investigar o processo de escrita é observar os estágios do 
desenvolvimento	da	criança.	Neles	podemos	verificar	as	habilidades	já	adquiridas	pela	criança	para	escrever	
e os fatores que a fazem passar de um nível de aprendizagem para outro. Esclarece o autor:

A melhor maneira de estudar essa pré-história da escrita e as várias tendências e fatores envolvidos 

nela consiste em descrever os estágios que nós observamos quando uma criança desenvolve sua 

habilidade para escrever e os fatores que a habilitam a passar de um estágio para outro, superior 

(LURIA, 2006, p. 144).

Nesse	sentido,	o	autor	identificou	cinco	estágios:	o	dos	rabiscos	ou	fase	dos	atos	imitativos,	o	da	escrita	
não	diferenciada,	o	da	escrita	diferenciada,	o	da	escrita	por	 imagens	 (pictográfica)	e	o	correspondente	
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ao desenvolvimento da escrita simbólica. Para cada um desses estágios Luria (2006) realizou diversos 
experimentos,	contudo	destacamos	o	caso	de	Shura	N.,	com	sete	anos	e	meio:

Shura	[...]	foi	instruída	a	escrever	a	sentença	que	apresentamos	anteriormente:	‘Há	1000	estrelas	

no céu’. Primeiramente desenhou uma linha horizontal (‘o céu’); em seguida desenhou cuidado-

samente duas estrelas e parou. O pesquisador: ‘Quantas mais você tem de desenhar?’ Ela: ‘Apenas 

duas. Eu me lembrarei que há 1000’ (LURIA, 2006, p. 179).

Nesse	experimento,	 por	meio	das	 respostas	de	 Shura,	 podemos	observar	um	grau	 considerável	
de desenvolvimento intelectual e de abstração ao retratar todo o grupo de estrelas em uma ou duas 
características.	Neste	caso,	a	criança	já	está	no	limite	entre	a	escrita	pictográfica	e	a	escrita	simbólica,	como	
afirma	Luria	(2006).	O	caso	de	Shura	mostra	que	a	escrita	não	se	desenvolve	linearmente	e	em	um	processo	
de aperfeiçoamento contínuo, pois, como enfatizou Luria (2006), as demais crianças de seu grupo não se 
desenvolveram	no	mesmo	tempo	em	que	ela	se	desenvolveu.	Esta	questão	é	extremamente	relevante	para	o	
autor,	o	qual	afirma	que,	assim	como	outras	funções	psicológicas	culturais,	a	escrita	se	desenvolve	por	meio	
das técnicas usadas e pela substituição de uma técnica por outra.

Tendo em vista a aprendizagem da língua escrita pela criança, destacamos que grande parte dos 
avanços nesse processo se deve ao ensino sistemático, o qual implica ter domínio da língua materna e de 
conhecimentos imprescindíveis acerca do uso desta forma de linguagem no dia a dia. Para o desenvolvimento 
da	linguagem	escrita,	a	criança	precisa	adquirir	experiências	de	vida	que	evidenciem	o	uso	desta	forma	de	
linguagem, como manipular objetos que contenham escritas e, sobretudo, realizar estudo sistemático da 
língua.

Para	Luria	(2006,	p.	188),	fica	claro	que	“não	é	a	compreensão	que	gera	o	ato,	mas	é	muito	mais	o	ato	que	
produz a compreensão – na verdade, o ato frequentemente precede a compreensão.”; portanto, antes mesmo 
de entender o sentido e a estrutura da escrita a criança já realizou diversas tentativas para apropriar-se desse 
complexo	sistema	simbólico.

Conclusão: a relevância da THC para a formação de professores alfabetizadores

Um	dos	princípios	da	THC	é	que	o	homem	nasce	com	condições	biológicas	para	se	tornar	humano,	porém	o	
que	o	humaniza	são	as	relações	sociais,	ou	seja,	indivíduo	e	sociedade	se	inter-relacionam	e	são	dependentes.	
Nessa lógica, a referida perspectiva teórica enfatiza que é por meio da educação que os indivíduos são 
formados psiquicamente. Isto equivale a dizer que a educação possui a função de mediar os conhecimentos 
produzidos historicamente pela humanidade e a vida de cada ser humano.

Sendo o conhecimento uma necessidade e uma produção social, é por meio dele que o homem se 
modifica,	se	desenvolve	e	se	torna	superior	aos	demais	animais.	Porém,	para	que	ocorra	a	apropriação	
desses	conhecimentos	e	o	desenvolvimento	psíquico,	não	bastam	às	relações	e	experiências	cotidianas,	
é indispensável que os sujeitos tenham acesso ao conhecimento de forma organizada e sistematizada, 
assim, a instituição escolar assume o papel de mediadora e formadora das capacidades humanas. Com 
bases nesses princípios destacamos a relevância da referida teoria para a formação de professores 
alfabetizadores. Acreditamos que a formação (inicial e/ou continuada) deve possibilitar aos professores 
a compreensão de que a relação entre teoria e prática é indispensável para a sua atividade de ensino. O 
professor	precisa	ter	clareza	que	a	sua	prática	pedagógica	deve	ser	respaldada	teoricamente,	a	fim	de	que	
suas	ações	tenham	por	objetivo	ensinar	aos	seus	educandos	aquilo	que	eles	não	são	capazes	de	aprenderem	
sozinhos. Com base nesses princípios, temos uma prática pedagógica que relaciona professor-aluno por 
meio da mediação dos conhecimentos.

A	THC	possibilita	aos	professores	compreender	como	ocorre	o	desenvolvimento	ontogenético	da	
criança, isto é, de que forma a criança desenvolve a sua linguagem oral e escrita. Com ela e por meio 
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dela,	o	professor	tem	clareza	de	que	a	linguagem	escrita	é	um	complexo	instrumento	cultural	e,	por	isso	
essencial ao desenvolvimento dos indivíduos, uma vez que proporcionam acesso a tudo que o homem 
criou ao longo da história.

Luria (2006) destaca quão importante seria para os professores conhecer a história da escrita. Em suas 
palavras:

Se formos capazes de desenterrar essa pré-história da escrita, teremos adquirido um importante 

instrumento para professores: o conhecimento daquilo que a criança era capaz de fazer antes 

de	entrar	na	escola,	conhecimento	a	partir	do	qual	eles	poderão	fazer	deduções	ao	ensinar	seus	

alunos a escrever (LURIA, 2006, p. 144).

Corroborando com as ideias de Luria, Vigotski (1995) destaca que quando o professor enfatiza o 
reconhecimento das letras, ensinando apenas os traçados necessários para reproduzi-las, de fato não está 
ensinando a linguagem escrita, pois ao priorizar o aspecto técnico, secundariza-se a função social da escrita, 
que	é	responder	à	necessidade	de	registro,	de	expressão	e	comunicação	com	quem	se	encontra	distante	no	
tempo e no espaço.

Da mesma forma que a linguagem oral é apropriada pela criança sem grandes esforços, ou seja, diante 
da necessidade de se comunicar com os outros, em um meio de sujeitos falantes, para o referido autor, a 
escrita precisa se tornar uma necessidade para a criança que vive em uma sociedade grafocêntrica. Para 
isso,	a	escrita	precisa	ser	apresentada	não	como	um	ato	motor,	mas	como	uma	atividade	cultural	complexa,	
considerando-se	o	uso	social	para	o	qual	foi	criada.	Nesse	sentido,	Mello	(2006,	p.	187)	afirma:

Acabamos por ensinar a criança que escrever é desenhar letras, quando de fato, escrever é 

registrar	e	expressar	informações,	ideias	e	sentimentos.	[...]	A	escrita	serve	para	a	comunicação	

com	os	outros,	para	expressar	o	que	sentimos,	pensamos,	aprendemos,	para	divulgar	uma	ideia.

A	escrita	materializa	as	ideias	e	as	experiências	humanas.	Somente	depois	de	o	sujeito	se	apropriar	da	
linguagem	escrita	é	que	suas	ações	conscientes	transformam-se	em	não	conscientes	e	passam	a	ocupar	
o mesmo lugar que a linguagem oral. Logo, devemos pensar a alfabetização de nossas crianças como um 
direito	conquistado	pela	humanidade,	como	uma	“dívida	pública”	–	nas	palavras	de	Gontijo	(2014)	–	a	
acertar com elas.

Consideramos que os cursos de formação de professores, pesquisadores e pedagogos devem realizar 
estudos	aprofundados	à	luz	da	THC,	de	modo	aperceber	que	a	pedagogia	e	a	psicologia	no	âmbito	escolar	
criam laços para organizar atividades de ensino que favoreçam a aprendizagem, a apropriação da linguagem 
escrita	e	o	desenvolvimento	das	funções	psicológicas	superiores	de	todos	os	alunos.

Por	fim,	reafirmamos	que	a	THC,	mesmo	sendo	uma	teoria	do	campo	da	psicologia,	tem	subsidiado	muitas	
pesquisas desenvolvidas por diversos estudiosos brasileiros, mostrando que ela apresenta fundamentos 
teóricos riquíssimos para a formação de professores, sobretudo alfabetizadores.
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Resumo: Com	o	objetivo	de	verificar	contribuições	trazidas	pelo	Pacto	Nacional	da	Alfabetização	na	Idade	Certa	
(Pnaic)	para	o	trabalho	com	gêneros	textuais	no	processo	de	alfabetização,	são	trazidos	dados	de	duas	pesquisas	
distintas. Os dados da primeira pesquisa, coletados em 2012, envolveram professores alfabetizadores de uma rede 
pública	de	ensino	de	uma	cidade	de	Santa	Catarina.	A	intenção	era	identificar	os	encaminhamentos	das	atividades	
de	leitura	e	escrita	nas	turmas	desses	professores	e	quais	suas	concepções	sobre	letramento.	Os	dados	da	segunda	
pesquisa,	 também	envolvendo	professores	alfabetizadores,	 foram	coletados	em	2015,	com	foco	específico	
no	Pnaic	e	em	suas	contribuições.	O	questionário,	contendo	questões	abertas	e	fechadas,	foi	o	procedimento	
de pesquisa adotado. Os resultados indicam que a principal contribuição do programa está relacionada à 
consolidação	de	conhecimentos	pré-existentes,	mas	sem	que	houvesse	o	necessário	aprofundamento.	O	Pnaic	
se	confirma	como	uma	formação	continuada	que,	aparentemente,	cumpriu	o	seu	papel.
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Introdução

Os	estudos	envolvendo	a	alfabetização	e	suas	diferentes	facetas	vêm	se	avolumando	de	modo	significativo	
nos	últimos	anos	no	Brasil.	O	crescente	interesse	talvez	seja	motivado	pelo	baixo	desempenho	do	país	em	
aferições,	nacionais	e	internacionais,	das	habilidades,	especialmente	de	leitura,	dos	nossos	estudantes.	Rojo	
(2009,	p.	35)	aborda	a	questão	e	faz	a	seguinte	indagação:	“[...]	como	alunos	de	relativamente	longa	duração	
de escolaridade puderam desenvolver capacidades leitoras tão limitadas?”. É preciso ter uma compreensão 
mais	ampla	e	mais	fidedigna	de	tudo	o	que	envolve	a	alfabetização,	incluindo-se	os	estudantes,	a	escola,	
a sociedade, as metodologias, os materiais e, evidentemente, o professor que assume os anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

É	nesse	 campo	de	 investigações	que	 se	 insere	o	presente	artigo,	que	pretende	contribuir	para	a	
compreensão	de	aspectos	 relacionados	à	 formação	do	professor,	mais	 especificamente	à	 formação	
continuada	configurada	no	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Contudo,	mais	que	
um	olhar	sobre	uma	formação	continuada,	intenta-se	verificar	sua	contribuição	para	o	fazer	pedagógico,	
mais	pontualmente	no	que	se	refere	ao	trabalho	com	a	leitura	e	a	escrita	envolvendo	os	gêneros	textuais.	
Para tal, serão usados dados de duas pesquisas distintas, ambas focalizando o professor dos anos iniciais 
da	rede	pública	da	maior	cidade	de	Santa	Catarina.	São	pesquisas	desenvolvidas	por	pesquisadores	ligados	
ao Grupo Letramento e Formação de Professores4. Os dados da primeira pesquisa5, desenvolvida em 2012, 
obtidos	por	meio	da	aplicação	de	um	questionário,	 trazem	informações	sobre	o	fazer	pedagógico	dos	
professores antes da oferta do Pnaic. No caso da segunda pesquisa6, os dados, também coletados por 
meio de questionário aplicado em 2015, informam acerca do Pacto7	 e	 suas	contribuições.	Não	 foram,	
necessariamente, os mesmos professores que responderam a ambos os questionários, dado às naturais 
trocas que ocorrem nas escolas; contudo, como se pretende um panorama mais amplo da relação entre 
professor e formação continuada – fazer pedagógico –, tal aspecto pouco interfere nos resultados8.

Inicialmente,	 serão	 feitas	algumas	 reflexões	 sobre	 formação	de	professores,	priorizando	a	questão	
da	apropriação	de	saberes	necessários	ao	ato	de	alfabetizar.	Também	informações	sobre	o	Pnaic	serão	
trazidas. Em seguida, há o detalhamento da metodologia adotada nas duas pesquisas aqui referenciadas, 
bem	como	a	justificativa	para	o	uso	dos	dados	nelas	obtidos	para	a	produção	deste	texto.	Na	sequência,	
tais dados serão trazidos e analisados, levando em conta, especialmente, a temporalidade que os separa. 
O	artigo	encerra	com	algumas	reflexões	acerca	das	possíveis	contribuições	trazidas	pela	referida	formação	
continuada ofertada aos professores.

Algumas considerações iniciais

A maneira como o professor entende o processo de alfabetização pode passar por constantes 
ressignificações,	assim	como	as	demandas	sociais	sobre	a	alfabetização	e	as	competências	que	se	esperam	
desse	professor	(CHARTIER,	1998).	O	trabalho	dos	alfabetizadores	está	na	linha	de	frente	de	avaliações,	
mudanças	nas	concepções	de	ensino,	 reorganização	do	tempo	escolar,	entre	outros.	Ainda	podem	ser	
consideradas recentes as maneiras ampliadas de entender esse período na vida dos estudantes, e muitos 

4 O grupo está certificado pelo CNPq e é formado por estudantes da graduação, do Mestrado em Educação e Professores da Educação 
Básica e do Ensino Superior, todos envolvidos no propósito de compreender a relação entre letramento e formação de professores.

5 HEINZ, Denise P., O letramento na voz dos professores alfabetizadores, 2013.
6 SOUZA, Délcia C. dos S. de., O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e suas contribuições para os professores 

alfabetizadores no trabalho com os gêneros textuais, 2016.
7 Forma alternativa às expressões Pnaic e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
8 Embora haja as referidas trocas, elas não são tão frequentes, como fica evidenciado quando se observa o tempo de atuação nos anos 

iniciais dos professores participantes da pesquisa, que será apresentado adiante.
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dos atuais professores passaram por processos de alfabetização ainda muito estanques e pouco ligados às 
necessidades de uma sociedade que apresenta demandas distintas daquelas de seu tempo de formação.

O	estudo,	a	pesquisa	e	a	constante	atualização	são	requisitados	ao	professor	com	frequência	(COCHRAM-
SMITH	e	LYTLE,	1999;	CANÁRIO,	1998).	No	cenário	atual,	em	que	várias	áreas	de	estudos	contribuem	com	
a educação, agregando termos e conceitos, ao professor cabe cumprir a sua responsabilidade social e 
buscar como suporte para as suas práticas todo o conhecimento possível. Não se trata de apenas vencer 
a	estagnação	profissional,	mas	promover	uma	prática	pedagógica	condizente	com	as	expectativas	do	
mundo na atualidade.

O conhecimento é construído socialmente, segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), e o professor aprende 
durante	a	sua	prática	profissional	e	enquanto	ensina.	Grupos	de	estudos,	conversas	com	outros	professores	
e	 tantas	outras	maneiras	de	contato	social	 também	são	muito	significativas	quanto	ao	aprendizado	do	
professor. Ainda para os mesmos autores, a heterogeneidade dos conhecimentos produzidos na escola está 
relacionada	a	aspectos	como	a	constante	pesquisa	e	a	troca	de	experiências,	tendo	menor	relação	com	o	
tempo	de	experiência	na	docência.	Como	afirma	Vazquez	(1977,	p.	241),

Já	sabemos	que	a	práxis	é,	na	verdade,	atividade	teórico-prática:	ou	seja,	tem	um	lado	ideal,	teó-

rico,	e	um	lado	material,	propriamente	prático,	com	a	particularidade	de	que	só	artificialmente,	

por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro.

Os saberes docentes são analisados por Tardif (2002) como de natureza plural, heterogênea, 

composta e amalgamada na e pela docência. Assim, a análise dos saberes docentes precisa 

considerar a origem social dos saberes. Algumas fontes dos saberes dos professores vão além da 

formação	profissional,	disciplinar	e	curricular,	passando	pelas	experiências	pessoais,	acadêmicas,	

entre outras.

O	lugar	em	que	o	professor	mais	aprende	sobre	a	sua	profissão	é	na	escola,	conforme	Canário	(1998).	
Baseado	em	Lesne	e	Mynvielle,	o	referido	autor	(1998,	p.	10)	afirma	que	“[...]	a	formação,	como	processo	
organizado e intencional, corresponde a um aspecto particular e parcelar de um processo contínuo e 
multiforme	de	socialização	que	coincide	com	a	trajetória	profissional	de	cada	um”.	O	poder	formativo	dos	
contextos	de	trabalho	se	estabelece	nas	múltiplas	interações	e	nas	reflexões	possibilitadas	no	diálogo	com	os	
pares.	Na	reflexão,	momento	em	que	o	professor	analisa	a	sua	prática,	seus	sentidos	e	sentimentos	são	revistos.	
A intencionalidade da sua prática e os objetivos que realmente estão sendo alcançados podem ser revistos.

A	formação	continuada	se	apresenta	como	um	dos	espaços	possíveis	para	a	ressignificação	de	práticas	
pedagógicas, muitas vezes demandada pelo próprio cenário educacional. Segundo Gatti (2008, p. 58), em 
artigo	que	aborda	as	políticas	públicas	de	formação	continuada	no	Brasil,	o	surgimento	de	cada	vez	mais	
demandas de formação para o professor

[...]	 tem	base	histórica	em	condições	emergentes	na	sociedade	contemporânea,	nos	desafios	

colocados	aos	currículos	e	ao	ensino,	nos	desafios	postos	aos	sistemas	pelo	acolhimento	cada	

vez	maior	de	crianças	e	jovens,	nas	dificuldades	do	dia-a-dia	nos	sistemas	de	ensino,	anunciadas	

e enfrentadas por gestores e professores e constatadas e analisadas por pesquisas. Criaram-se o 

discurso da atualização e o discurso da necessidade de renovação.

O	baixo	desempenho	do	Brasil	em	aferições	das	habilidades	básicas	de	 leitura	e	escrita	configura-se	
como	uma	das	demandas	para	o	professor	alfabetizador.	Nessa	perspectiva,	com	a	meta	de	“[...]	alfabetizar	
as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade	[...]”	(BRASIL,	2011,	p.	23),	emerge	no	cenário	brasileiro	o	
investimento na formação continuada de professores alfabetizadores por meio do Pacto Nacional para 
Alfabetização na Idade Certa. Esse programa do Governo Federal assume o compromisso formal de assegurar 
que	todas	as	crianças	do	ciclo	inicial	do	ensino	fundamental	(1º	ao	3º	ano)	possam	estar	alfabetizadas	ao	
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final	desse	processo.	Tem	o	objetivo	de	“garantir	a	apropriação	do	sistema	de	escrita,	dentro	da	perspectiva	
do letramento dos alunos inseridos nos anos iniciais do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2012, p. 10).

O	eixo	central	do	Pacto	é	a	formação	continuada	de	professores:

As	ações	do	Pacto	são	um	conjunto	integrado	de	programas,	materiais	e	referências	curriculares	e	

pedagógicas disponibilizados pelo Ministério da Educação e que contribuem para a alfabetização 

e	o	letramento,	tendo	como	eixo	principal	a	formação	continuada	dos	professores	alfabetizadores.	

(BRASIL, 2014, p. 12-13)

De	acordo	com	Gomes	(2013),	o	programa	se	configura	como	uma	estratégia	para	a	atualização	dos	
professores,	mas	também	para	a	aquisição	de	novos	conhecimentos	e	para	a	reflexão	acerca	dos	desafios	
postos no momento atual.

Galvão	e	Leal	(2005,	p.	12)	trazem	uma	discussão	muito	pertinente	ao	contexto	brasileiro	de	alfabetização:
O	que	temos,	nos	dias	atuais	no	nosso	país,	segundo	recentes	avaliações,	são	patamares	 inaceitáveis	

de analfabetismo, e o que é mais grave, alunos saídos do nosso sistema de ensino e que, no entanto, não 
conseguem	ler	e	escrever	um	texto	simples	após	quatro	ou	cinco	anos	de	escolaridade!

O trabalho com diferentes gêneros é perspectiva preconizada no Pnaic. Segundo um dos cadernos do Pnaic, 
o	trabalho	com	os	diversos	gêneros	pode	“criar	situações	de	ensino	que	favoreçam	o	processo	de	alfabetizar	
letrando”	(BRASIL,	2012,	p.	9).	Ou	seja,	o	ensino	da	leitura	e	escrita	envolvendo	diversos	textos	que	circulam	
na sociedade, desde o rótulo até a leitura de jornais diários, favorece não somente a aprendizagem da leitura 
e	escrita,	mas	se	situa	no	contexto	do	qual	fazemos	parte.

Ainda sobre a utilização dos gêneros no processo de alfabetização, o Pnaic (2012) coloca que, devido 
a	uma	multiplicidade	de	gêneros	textuais	existentes	em	cada	sociedade	e	seu	aspecto	multiforme,	muitos	
professores	encontram	várias	dúvidas	ao	escolher	os	gêneros	e/ou	como	explorá-los	no	contexto	escolar.	
O	programa	aponta	que	“o	objetivo	a	ser	alcançado	é	que	as	crianças	possam	aprendam	a	ler	e	a	escrever,	
mas também aprendam por meio da leitura e escrita” (Id.ib., p. 9). Dentro desse processo de escolha para se 
trabalhar	com	determinados	tipos	de	gêneros,	o	Pnaic	deixa	claro	que	são	necessários	alguns	cuidados	quanto	
à	escolha	dos	textos	a	serem	lidos.	Percebe-se	que	o	programa	fundamenta-se	em	situações	significativas,	nas	
quais	as	crianças	possam	realizar	leituras,	falar,	escutar	e	participar	de	situações	diversas	de	interações	reais	
e	com	a	proposição	de	intervenção	no	contexto	social	proposta	para	seu	nível	de	progressão	e	aprendizagem	
dentro do ciclo de alfabetização.

Nesse	sentido,	a	orientação	para	o	trabalho	com	os	gêneros	configura-se	como	uma	prática	que	pode	
ser tida como inovadora para muitos professores, acostumados a alfabetizar por meio de algum método 
tradicional. Resta o questionamento sobre se, de fato, assim o foi.

Considerações sobre a metodologia

Para este artigo, estamos trazendo dados de duas pesquisas, já indicadas na introdução. São estudos 
realizados no âmbito do grupo Letramento e Formação de Professores, que tem como objetivo compreender 
as	 relações	possíveis	entre	o	 letramento	 (sob	diferentes	óticas)	e	a	 formação	docente,	 seja	 inicial,	 seja	
continuada. Nas várias pesquisas realizadas pelos participantes do grupo, são obtidos dados de diferentes 
naturezas	que	podem	servir	para	responder	a	diferentes	indagações.

No	caso	do	presente	texto,	a	indagação	que	norteia	o	olhar	para	os	dados	considera	a	passagem	do	tempo	
de	sua	coleta:	qual	a	contribuição	que	o	Pnaic	trouxe	para	o	trabalho	com	gêneros	textuais	em	atividades	
de leitura e escrita, segundo a percepção de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma 
rede	pública	de	ensino?	Há,	pois,	dois	momentos	envolvidos,	relacionados	ao	período	de	coleta	dos	dados:	o	
primeiro, relativo às respostas obtidas com a aplicação de um questionário aos professores dos anos iniciais no 
ano de 2012, quando o Pnaic ainda não havia sido ofertado. O segundo, relativo à aplicação de um questionário 
à mesma classe de professores, em 2015, após 3 anos de oferta do referido programa.
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O questionário de 2012 foi encaminhado a todos os professores dos anos iniciais da Rede Municipal de 
Ensino, em um total de 318 turmas de alfabetização, havendo o retorno de 138 questionários. As perguntas 
eram	voltadas	para	as	atividades	de	leitura	e	de	escrita	promovidas	em	sala	de	aula,	além	de	questões	sobre	
a compreensão das professoras9 acerca do que seja letramento. Desse questionário, para este artigo, serão 
usados	os	dados	que	sirvam	para	indicar	usos	de	diferentes	gêneros	textuais	nos	encaminhamentos	de	leitura	
e de escrita feitos pelos professores.

O	questionário	de	2015	teve	como	público-alvo	todos	os	professores	da	já	referida	rede	que	participaram	
da formação em Língua Portuguesa do Pnaic, que aconteceu em 2013. Foram 250 professores, dos quais 
111	devolveram	o	instrumento	de	pesquisa	preenchido.	As	questões,	nesse	caso,	voltaram-se	mais	para	a	
participação desses professores e para como eles percebiam a contribuição do programa para o seu fazer 
pedagógico.	Desse	conjunto	de	dados,	serão	pinçados	aqueles	que	apontem	para	o	uso	de	gêneros	textuais.

Embora	não	haja	como	precisar	o	número	de	professores	que	respondeu	a	ambos	os	questionários,	
considera-se que houve essa coincidência por se tratar da mesma rede de ensino, na qual a rotatividade de 
professores	não	é	tão	significativa.	Assim,	estamos	supondo	que	muitos	dos	professores	de	2012,	um	ano	
depois, participaram do Pnaic. De qualquer forma, vale ressaltar que o que estamos buscando aqui é ouvir 
o	que	dizem	os	professores	dos	anos	iniciais	sobre	um	dado	aspecto	–	o	uso	dos	gêneros	textuais	em	sala	de	
aula	–,	considerando-os	em	sua	representatividade	de	categoria	profissional,	e	não	em	suas	individualidades.	
Ainda,	na	condição	de	participantes	de	um	grupo	de	pesquisa,	é	preciso	tornar	possível	a	aproximação	de	
dados	gerados	em	diferentes	estudos,	ainda	que	em	diferentes	momentos,	mas	que	 têm	um	mesmo	fio	
condutor, no caso, o letramento e a formação de professores.

Discussão dos resultados

Como já mencionado, serão abordados dois conjuntos de dados, obtidos em momentos distintos, que aqui 
serão	enxergados	no	que	podem	informar	sobre	a	contribuição	do	Pnaic	para	o	trabalho	com	os	gêneros	
textuais	em	sala	de	aula.

Abordaremos, inicialmente, os dados coletados em 2012, antes, portanto, da oferta do Pnaic. Com a 
intenção	de	vislumbrar	o	 trabalho	com	gêneros	textuais	em	sala	de	aula,	 foram	feitos	questionamentos	
acerca dos encaminhamentos dados pelas professoras no trabalho com a leitura e com a escrita, além dos 
materiais de leitura priorizados.

À	questão	 aberta	 “Como	 você	 trabalha	 com	 leitura	 em	 suas	 aulas?”,	 apenas	 3	 professoras	 não	
responderam dos 138 que participaram da pesquisa. As principais estratégias apontadas para o ensino da 
leitura foram: rodas de leitura ou leitura partilhada (4510 vezes referenciada), a contação de histórias (35) e 
a leitura livre com manipulação de materiais escritos pelos alunos (38). A leitura de imagens (20), a leitura 
de	forma	prazerosa	(13),	a	sacola	da	leitura	(8),	as	dramatizações	(10),	os	projetos	(7),	as	brincadeiras	(5),	
a criação de histórias (3) e a informática (2) mostram como, no ensino da leitura na fase da alfabetização, 
têm-se	buscado	estratégias	diversificadas	de	envolvimento	dos	alunos	com	os	variados	(e,	em	muitos	casos,	
ricos) materiais de leitura.

As	respostas	tangenciam	a	questão	dos	gêneros	textuais,	mas	centram	o	foco	na	leitura	da	literatura	
adequada à idade das crianças. Os gêneros não literários talvez se façam presentes quando as professoras 
fazem	referência	à	manipulação	de	materiais	escritos:	“Lendo para os alunos, proporcionando momentos 
de leitura silenciosa, oral, coletiva, individual e compartilhada. Contemplando os diversos gêneros textuais” 
(P 06)11.

9 Como todos os participantes (de ambas as pesquisas) são do sexo feminino, optamos por marcar tal gênero nas palavras.
10 Os números se referem às vezes em que foram mencionados pelas professoras, sendo possível uma mesma professora propor mais de 

uma estratégia.
11 Todos os questionários foram numerados sequencialmente, ganhando, também, a inicial P de professora (valendo para as duas pesquisas 

aqui abordadas).
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É mais na resposta antecipada à questão seguinte (também aberta) que se percebe a presença dos gêneros, 
entendidos, parece, como estratégias de ensino por si só. Algumas professoras citaram materiais que utilizam 
nas	práticas	de	leitura,	mesmo	sendo	esse	o	foco	da	próxima	questão.	São	relatados:	gêneros	do	cotidiano	
(23),	poesia	(22),	livros	(16),	gibis	(12),	textos	informativos	(11),	parlendas	(9)	e	literatura	infantil	(5).

Vale questionar sobre os motivos de as professoras terem dado uma resposta distorcida em relação à 
questão, citando materiais e não o modo como eles são trabalhados em sala. Estavam pressupondo que a 
simples	menção	aos	tipos	de	texto	já	daria	pistas	acerca	do	trabalho	pedagógico	que	eles	demandam?

A	discussão	sobre	o	trabalho	com	os	gêneros	ganhou	significativa	relevância	especialmente	a	partir	da	
publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998. Nos anos 2000 foram vários os estudos 
envolvendo tal temática, muitos deles associados à questão do letramento (OLIVEIRA, 2009). Seria de se 
esperar	que	as	professoras,	das	quais	90%,	na	ocasião	da	pesquisa,	tinham	um	curso	de	especialização	e	
60%	haviam	concluído	a	graduação	em	Pedagogia	entre	2000	e	2009,	tivessem	sido	apresentadas	à	noção	
de	gêneros	textuais	e	às	possibilidades	de	uso	no	processo	de	alfabetização.

É na questão que solicitava às professoras que elencassem os tipos de material de leitura por elas 
priorizados em sala de aula que se comprova a circulação do conceito de gênero nas práticas desenvolvidas. 
Contudo,	mais	uma	vez	houve	preponderância	dos	gêneros	literários,	com	116	das	citações,	com	destaque	
para a literatura infantil (33 vezes), contos (20 vezes), fábulas (14 vezes), contos de fadas (6 vezes) e gêneros 
literários diversos (6)12. São os mais recorrentes e podem remeter ao prazer pela leitura, objetivo sempre 
visado quando se fala de literatura, especialmente nos anos iniciais.

É inegável a importância que têm os gêneros literários no ambiente escolar; contudo, são gêneros já 
tidos	como	típicos	de	tal	ambiente,	não	contribuindo	sua	exclusividade,	de	fato,	para	o	letramento	pleno	do	
estudante, que precisa ser apresentado aos mais variados gêneros. De acordo com os PCN (2000, p. 103), o 
estudante	deve	“[...]	ler	textos	dos	gêneros	previstos	para	o	ciclo	[...]”,	adiante	arrolados:	contos,	parlendas,	
relatos, notícias, palestras, listas, rótulos etc. Para muitas professoras, essa apresentação tem acontecido: o 
jornal na sala de alfabetização é um material de leitura citado por 48 professoras. Foram citados também 
os	livros	em	geral	(41)	e	as	revistas,	incluindo	revistas	em	quadrinho	e	gibis	(71).	As	músicas,	cantigas	e	a	
sonoridade dos poemas e poesias fazem parte das formas como é trabalhada a leitura para 43 professoras 
alfabetizadoras,	assim	como	o	lúdico	presente	nos	jogos	aparece	em	20	citações.	Também	as	parlendas,	
adivinhas e trava-línguas tiveram 22 ocorrências.

O trabalho com gêneros variados, sem mencionar qual gênero, é citado por 16 professoras. Os gêneros do 
cotidiano	social	receberam	49	citações,	sendo	que	algumas	das	maiores	ocorrências	foram	das	receitas	(9),	
rótulos	(8)	e	convites	(3).	P	82	traz	um	exemplo	de	variedade	de	gêneros	para	se	trabalhar	a	leitura:	“Poesias, 
parlendas, regras de jogo, receitas, fábulas, contos de fadas, gibis, textos informativos, bula, documentos, 
contos...”. São gêneros literários, combinados com gêneros do cotidiano social das crianças, que acabam 
ampliando os usos da escrita da escola para o espaço social. Tal resposta serve de indicativo de que essa 
professora foi apresentada às teorias do letramento, especialmente perceptível quando aborda gêneros tão 
variados.

A variedade de materiais citados pelas professoras alfabetizadoras como priorizados quando trabalham 
com a leitura, com muitos gêneros do cotidiano social da criança, podem servir como um indicativo de sua 
preocupação em buscar as primeiras referências para a leitura nos materiais conhecidos pelo aluno.

No	trabalho	envolvendo	a	habilidade	de	escrita,	os	gêneros	ficaram	reduzidos	a	algumas	poucas	citações:	
gêneros	do	cotidiano	(28	ocorrências),	parlendas	(21),	músicas	e	cantigas	(18)	e	os	cartazes	(7).	11	professoras	
ainda	citam	como	referência	para	o	seu	trabalho	com	a	escrita	as	práticas	sociais	e	contextualizadas.	Contudo,	
a maioria dos materiais citados indica a priorização por aqueles que já são típicos dos ambientes escolares e 
que funcionam, em boa medida, para a consolidação do conhecimento do sistema de escrita. A escrita como 
elemento de interação social, que se faz presente no dia a dia da sociedade, sob o formato de diferentes 

12 Muitos contos e fábulas pertencem à literatura infantil, mas optamos por respeitar a forma de se expressar das professoras 
participantes da pesquisa.
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gêneros, praticamente não foi abordada pelas professoras participantes da pesquisa, em 2012, no que se 
refere ao desenvolvimento da habilidade de escrever.

Na	tentativa	de	verificar	a	contribuição	que	o	Pnaic	trouxe	para	o	trabalho	com	os	gêneros,	os	dados	
até aqui apresentados serão confrontados com aqueles obtidos por meio da aplicação de questionários 
a professoras que participaram do programa em 2013 quando a prioridade era a Alfabetização. É preciso 
lembrar	que	os	gêneros	textuais	compunham	a	temática	de	um	dos	cadernos	do	programa,	material	que	
serviu de apoio à formação continuada.

Das 111 professoras consultadas na segunda pesquisa (já referenciada anteriormente), sobre a 
contribuição	do	Pnaic	acerca	dos	gêneros	textuais,	48%	afirmaram	ter	muito conhecimento sobre gênero 
antes	da	participação	na	formação,	ao	passo	que	52%	assinalaram	como	sendo	parcial. Ou seja, não havia 
desconhecimento	do	conteúdo.	Além	disso,	o	uso	dos	gêneros	no	processo	de	alfabetização	se	mostrou	prática	
comum entre as professoras, mesmo antes da participação no Pnaic: apenas 7 professoras informaram que 
não	usavam	os	gêneros	no	trabalho	de	alfabetização.	Algumas	reflexões	são	possíveis.	Uma	delas	indica	
que muitas professoras talvez não detivessem os aspectos mais teóricos relacionados aos gêneros, mas já os 
utilizavam	em	suas	aulas,	como	ficou	evidenciado	nos	dados	da	primeira	pesquisa	aqui	abordada.	É	preciso	
reforçar que naqueles dados sobressaiu o trabalho com gêneros da esfera literária, com algumas referências 
a alguns outros já comuns no ambiente escolar, como a lista e a receita. Esse uso pode ser entendido como 
alternativa às cartilhas, não recomendadas na rede municipal de educação da cidade. O conhecimento parcial 
acerca dos gêneros não impediu que a maioria das professoras os usasse em sala de aula.

Outra	reflexão	se	relaciona	à	origem	desse	conhecimento,	anterior	à	participação	no	Pnaic.	Provavelmente	
tenham tido notícia dos gêneros já em sua formação inicial (a maioria se formou entre os anos 2000 e 2011 
–	55%	do	total,	muito	próximo	do	que	foi	registrado	no	caso	da	primeira	pesquisa,	que	foi	de	60%)	ou,	talvez,	
em	formações	continuadas	anteriores	(como	foi	o	caso	do	Profa	e	do	Pró-Letramento,	apontado	em	algumas	
respostas	às	questões	abertas).	Como	o	Pnaic	poderia	contribuir	nesses	casos?

De	acordo	com	as	participantes	da	pesquisa,	a	contribuição	foi	muito	significativa:	do	total,	apenas	4%	
consideraram como péssima,	ao	passo	que	50%	assinalaram	como	sendo	boa,	33%	como	muito boa	e	13%	
como excelente. Ou seja, ainda que a temática não tenha sido novidade, sua abordagem no Pnaic contribuiu 
para	a	ampliação	do	conhecimento	existente	(parcial	para	52%	das	participantes,	como	visto	anteriormente).	
Para algumas professoras, práticas foram consolidadas com o programa:

A principal contribuição foi trabalhar utilizando o meio que ele [o gênero] é “utilizado” e princi-
palmente ter consciência disso. Antes trabalhava o gênero, mas não tinha esse esclarecimento, 
simplesmente trabalhava porque estava no programa. [P 82]

Apesar	de	20	professoras	não	terem	respondido	ao	questionamento	sobre	o	papel	dos	gêneros	textuais	no	
processo de alfabetização (a partir da participação no Pnaic) e outras 15 terem dado uma resposta evasiva 
(“Fazem toda diferença” – P 05), em todas as demais respostas é possível depreender indícios da compreensão 
do papel social dos gêneros. A questão do letramento como o envolvimento em práticas sociais de uso da 
leitura	e	da	escrita	(SOARES,	2006)	se	faz	explicitamente	presente	em	várias	respostas:

Os gêneros textuais são instrumentos culturais para se trabalhar nas interações sociais, se concre-
tizam em textos, são singulares e partilham conhecimentos comuns. Graças aos gêneros temos a 
comunicação social verbal. Através dos gêneros que alfabetizamos letrando. (P 55)

Como	no	exemplo	acima,	o	aspecto	metodológico	envolvendo	o	trabalho	com	os	gêneros	foi	evidenciado	
em	um	significativo	conjunto	de	respostas	(18	respostas	de	forma	explícita):

Deixei de colocar textos simples com vocabulários pobres e comecei a trabalhar com textos 
multidisciplinares, onde eu pudesse aproveitar conteúdos de ciências, história e geografia. (P 69)
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Há,	aqui,	uma	franca	referência	aos	textos	típicos	de	cartilhas	(“ilários [sic] e artificiais”, como adjetivados 
na resposta de P 76).

Ocorre o reconhecimento de que o trabalho com a leitura e a escrita, a partir dos usos dos gêneros 
textuais,	possibilita	a	compreensão	da	função	social	dos	diferentes	textos	que	circulam,	o	que	contribui	para	
uma	aprendizagem	mais	significativa.	Como	visto	nos	dados	da	primeira	pesquisa,	parece	que	havia	certo	
reconhecimento dessa compreensão quando as professoras citaram alguns gêneros ao invés de citarem 
estratégias de ensino de leitura. Contudo, tem-se a percepção de que se tratava de um conhecimento, de 
fato, parcial,	um	tanto	intuitivo,	talvez.	O	trabalho	com	gêneros	em	sala	de	aula	envolve	a	reflexão	sobre	
sua função social, e não a mera didatização, como tantas vezes acontece quando surgem novos conceitos:

[...] a noção de gênero, que deveria ser instrumental para o professor, parece ter-se tornado con-

teúdo	programático	a	ser	abordado	segundo	as	velhas	práticas	de	ensino,	num	movimento	que	

só tem como consequência o distanciamento do aluno das práticas de leitura das quais se queria 

fazê-lo mais íntimo. (LORENZETTI NETO, 2006, p. 165)

Para além dos gêneros típicos do ambiente escolar (SIGNORINI, 2006), as professoras participantes da 
segunda	pesquisa	estão	 fazendo	uso	de	um	leque	bastante	variado	de	gêneros:	anúncios,	ficha	 técnica,	
manchete	e	notícia	de	jornal,	artigos	científicos,	 folders,	bulas	de	remédio,	entre	outros.	Predominam	os	
gêneros	do	domínio	 literário	 (fábulas,	contos,	poemas),	mas	não	são	de	uso	exclusivo.	Encontram-se,	na	
maioria das respostas, dividindo espaço com tantos outros gêneros, alguns com recorrência quase tão 
significativa	(como	é	o	caso	das	listas,	das	histórias	em	quadrinhos,	das	receitas	e	dos	textos	informativos).	
Relacionando	com	os	resultados	da	primeira	pesquisa,	temos	a	significativa	ampliação	do	leque	de	opções.	
Lá	predominaram	os	gêneros	da	esfera	literária,	com	algumas	poucas	referências	a	exemplares	de	outras	
esferas (lista, receitas).

Quando	questionados	acerca	de	dúvidas	envolvendo	o	trabalho	com	os	gêneros,	a	maioria	das	professoras	
indicou que não as tem ou que são poucas, quase sempre relacionadas à adequação de dado gênero a 
determinada	turma.	Muitas	professoras	explicitaram	que	os	gêneros	a	serem	trabalhados	já	são	indicados	
na matriz curricular encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação, o que lhes poupa o trabalho de 
fazer	tal	seleção.	Contudo,	algumas	poucas	questionaram	algumas	indicações:	“A resistência em trabalhar 
carta por exemplo em um contexto atual onde ela é pouco utilizada” (P 71).

Foram	31	as	professoras	que	não	responderam	ao	questionário	e	8	explicitaram	claramente	que	não	
tinham	dúvidas.	As	poucas	dúvidas	que	foram	apontadas	indicam	uma	professora	preocupada	com	um	fazer	
pedagógico que faça sentido para os estudantes. Aspectos de planejamento foram destacados em algumas 
respostas: o tempo de trabalho com cada gênero, a adequação do material didático, a elaboração do projeto, 
além	da	dúvida	quanto	ao	gênero	selecionado	para	determinada	turma,	como	já	indicado	anteriormente.	
Parece haver certa inquietude nessas professoras, não perceptível nas respostas daqueles que se apoiam 
na	matriz	encaminhada	pela	secretaria.	Qual	a	razão	para	as	dúvidas?	Podem	ser	entendidas	como	fruto	
de	uma	postura	questionadora	frente	a	algo	que	já	vem	pré-estabelecido?	Algumas	professoras	afirmaram	
trabalhar	para	além	da	matriz,	levando	em	conta	outros	fatores,	como	faixa	etária	dos	estudantes,	contexto	
socioeconômico	e	situações	pontuais	(datas	comemorativas,	por	exemplo):	“Na Rede Municipal seguimos a 
matriz curricular, onde estes gêneros são pré-estabelecidos. Eu escolho além desses, outros de acordo com 
os interesses dos alunos, e do momento em que vivemos”. (P 102)

À questão do interesse vem se somar a preocupação com a compreensão dos estudantes quanto ao 
conteúdo	veiculado	pelos	gêneros	a	serem	trabalhados	em	cada	ano.	Seis	professoras	manifestaram	tal	
preocupação	de	forma	explícita,	mas,	em	muitas	respostas	que	indicavam	a	dúvida	quanto	à	adequação	
gênero	x	idade	(12	respostas),	isso	também	ficou	evidenciado:	“As dúvidas que surgem são: eles têm algum 
conhecimento prévio sobre este gênero? Este gênero gera interesse nas crianças? As crianças conseguirão 
compreendê-lo e produzi-lo?” (P 25)
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O conjunto das respostas parece apontar para a compreensão quanto ao trabalho a ser desenvolvido 
com	os	gêneros.	As	poucas	dúvidas	reforçam	tal	percepção,	já	que	se	voltam	para	aspectos	que	extrapolam	
o	trabalho	mecânico	da	mera	decodificação	do	que	está	escrito.

Considerações finais

Neste artigo, propusemo-nos a estabelecer uma espécie de diálogo entre dados coletados em diferentes 
momentos (2012 e 2015), por meio de aplicação de questionário a professores dos anos iniciais do 
Ensino	Fundamental	de	uma	rede	pública	de	ensino.	Ressaltamos	que	as	participantes	da	pesquisa	não	
foram, necessariamente, as mesmas, e que estávamos considerando-as a partir da classe de professores 
que representam. No caso do grupo que participou da pesquisa de 2015, o diferencial era que tivessem 
participado do programa de formação continuada ofertado pelo Governo Federal e conhecido como Pnaic 
no ano de 2014, quando a ênfase foi a alfabetização. O diálogo foi estabelecido com vistas a perceber 
quais	as	contribuições	trazidas	pelo	referido	programa	ao	professor	no	que	se	refere	ao	trabalho	com	os	
gêneros	textuais	no	processo	de	alfabetização.

Inicialmente,	propusemos	algumas	reflexões	acerca	da	formação	continuada	do	docente,	baseando-nos,	
especialmente,	em	Cochram-Smith	e	Lytle	(1999)	e	em	Canário	(1998).	Nesse	contexto,	a	questão	dos	saberes	
necessários	ao	professor	e	a	formação	continuada	como	uma	demanda	para	a	constante	ressignificação	
desses saberes também foram abordadas, com base em Gatti (2008) e Tardif (2002). Em seguida, foram 
apresentados os procedimentos de coleta de dados das duas pesquisas aqui abordadas.

Os dados foram analisados atendendo a certa sequência temporal: inicialmente aqueles coletados em 
2012	e	depois	os	de	2015.	Contudo,	ao	longo	da	análise,	buscamos	estabelecer	as	relações	entre	eles	com	o	
fim	de	atender	ao	objetivo	proposto	para	este	artigo.	Alguns	aspectos	ficaram	evidenciados,	como	o	fato	de	
o Pnaic ter contribuído para a consolidação de práticas que se apresentavam ainda muito indiciais nos dados 
de 2012. As professoras até conheciam gêneros, algumas trabalhavam fazendo uso, mas pareceu não haver a 
clareza necessária para que a mera didatização fosse ultrapassada. Na fala das professoras que participaram 
da	formação	continuada,	a	função	social	dos	gêneros	ficou	evidenciada,	com	o	reconhecimento	de	que	se	faz	
necessário o seu uso em sala de aula para um trabalho na perspectiva do alfabetizar letrando. Os aspectos 
metodológicos parecem ter adquirido maior clareza, levando algumas professoras a se sentirem seguras em 
questionar	algumas	indicações	de	gêneros.	As	dúvidas	acerca	do	trabalho	com	os	gêneros	em	suas	turmas	são	
decorrentes	da	compreensão	de	que	há	certa	complexidade	envolvida	nisso,	ou	seja,	não	se	trata	de	usar	os	
gêneros	para	atividades	de	codificação	e	decodificação,	mas	é	necessário	o	devido	planejamento	das	ações	
se se pretende um trabalho que faça sentido para os estudantes.

Nesse	sentido,	parece	possível	afirmar	que	o	Pnaic	trouxe	significativas	contribuições	para	o	trabalho	
com	os	gêneros	desenvolvido	por	professores	alfabetizadores.	Ainda	que	dúvidas	permaneçam,	ou	que	
tais	contribuições	não	tenham	sido	reconhecidas	como	unânimes	por	todas	as	participantes	da	pesquisa	
de	2015,	não	há	como	negar	que	práticas	foram	ressignificadas.	O	programa	de	formação	continuada	se	
mostrou	como	oportunidade	para	a	consolidação	de	conhecimentos	já	pré-existentes.	Talvez	isso	seja	um	
indicativo	de	que	as	formações	continuadas	contribuem	não	só	com	conhecimentos	novos,	mas	também	
com	a	reconfiguração	de	alguns	que	já	se	encontram,	de	alguma	forma,	latentes	na	prática	docente.
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A contribuição do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic) aos professores alfabetizadores 
da rede municipal de ensino de Joinville/SC

Eliane Korn
Rosana Mara Koerner
Universidade da Região de Joinville

Resumo: Este artigo apresenta resultados de um estudo sobre a contribuição do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) aos professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Joinville/
SC. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários com perguntas abertas e fechadas 
e	entrevistas,	respondidos	por	111	professores	que	atuam	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	A	pesquisa	
caracteriza-se como quali-quanti, cujos dados coletados são tratados por meio de uma abordagem qualitativa. 
Os principais aotores utilizados foram: Nóvoa (1995), Imbernón (2010, 2011), Garcia (2009, 1999), Tardif (2002), 
Roldão (2008), Libâneo (2011) e Prada (2010). Os resultados revelaram que o Pnaic contribuiu para a troca de 
experiências	entre	os	professores,	conhecimento	para	melhor	compreender	os	estágios	de	escrita	pelos	quais	
a	criança	passa	durante	a	alfabetização,	reflexão	sobre	a	prática	pedagógica,	organização	e	planejamento,	
reflexão	sobre	o	aprendizado	da	criança	e	preocupação	com	o	fazer	aprender	do	estudante.
Palavras-chave: Formação Continuada. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Prática 
Pedagógica.
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Introdução

A	formação	continuada	de	professores	vem	ganhando	espaço	prioritário	no	campo	das	políticas	públicas	
da educação, sendo amplamente discutida como uma das vias para melhoria da qualidade da educação 
brasileira em áreas sensíveis. Particularmente, no Brasil, há a constatação de que historicamente as crianças 
concluem a escolarização sem necessariamente estarem alfabetizadas, ou seja, sem apresentarem as 
adequadas habilidades de leitura e escrita (BRASIL, 2012). Desse modo, o Estado brasileiro reconhece a 
importância	da	formação	continuada,	conforme	pode	ser	observado	na	Lei	nº	9.394	de	20	de	dezembro	de	
1996,	no	seu	Art.	62,	§	1:	“A	União,	o	Distrito	Federal,	os	Estados	e	os	Municípios,	em	regime	de	colaboração,	
deverão	promover	a	formação	inicial,	a	continuada	e	a	capacitação	dos	profissionais	de	magistério”.

Nessa perspectiva, com o intuito de oferecer e assegurar educação de qualidade e garantir a 
alfabetização plena a todas as crianças brasileiras do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, o 
Governo	Federal,	segundo	o	artigo	5º	da	Portaria	n.	867	de	4	de	julho	de	2012	do	Ministério	da	Educação	
(MEC),	em	parceria	com	estados	e	municípios,	firmou	o	compromisso	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na Idade Certa (Pnaic).

O caderno de apresentação deste programa de formação continuada ressalta que o Pacto:

[...]	é	constituído	por	um	conjunto	integrado	de	ações,	materiais	e	referências	curriculares	e	pe-

dagógicas,	a	serem	disponibilizados	pelo	MEC,	tendo	como	eixo	principal	a	formação	continuada	

de professores alfabetizadores. (BRASIL, 2012, p.5)

Essas	ações	estão	organizadas	em	quatro	eixos	de	atuação:	(1)	Formação	continuada	presencial	para	os	
professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo, com carga horária de 120 horas anuais, incluindo 
atividade	extraclasse	e	certificado	emitido	pela	universidade	pública	de	cada	Estado	e	bolsa	de	estudos	no	
valor de R$200,00 reais; (2) Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais;	(3)	Avaliações	sistemáticas;	(4)	Gestão,	controle	social	e	mobilização	na	busca	por	assegurar	
o	direito	de	alfabetização	plena	a	todos	os	estudantes	até	o	3º	ano	do	ciclo	de	alfabetização.	A	Portaria	do	
MEC	esclarece,	no	artigo	5º,	que	as	ações	do	Pnaic	têm	por	objetivos:

I	–	garantir	que	todos	os	estudantes	dos	sistemas	públicos	de	ensino	estejam	alfabetizados,	em	

Língua	Portuguesa	e	em	Matemática,	até	o	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental;	II	–	reduzir	a	

distorção idade-série na Educação Básica; III – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB); IV – contribuir para o aperfeiçoamento dos professores alfabetizadores; V – construir 

propostas	para	a	definição	dos	direitos	de	aprendizagem	e	desenvolvimento	das	crianças	nos	três	

primeiros anos do ensino fundamental. (BRASIL, 2012, p.2) 

Desse modo, estabelecer metas para melhoria do ensino, em particular, da alfabetização, investindo na 
formação do professor alfabetizador, é um passo favorável ao desenvolvimento da educação de um país.

A estratégia escolhida para realizar o Pnaic baseia-se no conceito de formação continuada, sendo a 
prática docente do alfabetizador o foco dessa formação. O método praticado na realização do Pnaic busca 
uma	constante	estimulação	do	professor	alfabetizador	à	reflexão	da	sua	ação	pedagógica	individual	e	
coletiva:

A formação do professor não se encerra na conclusão do seu curso de graduação, mas se realiza 

continuamente	na	sua	sala	de	aula,	onde	dúvidas	e	conflitos	aparecem	a	cada	dia.	Uma	das	pos-

sibilidades	de	superação	de	dificuldades	é	a	oportunidade	de	discutir	com	outros	profissionais	da	

educação,	o	que	pode	favorecer	a	troca	de	experiências	e	propiciar	reflexões	mais	aprofundadas	

sobre a própria prática. (BRASIL, 2012, p.27)
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Imbernón (2010, p.66) alerta que, para possibilitar a inovação das práticas pedagógicas por meio da 
formação	continuada,	as	estratégias	de	ensino	devem	favorecer	um	“aprender	de	 forma	colaborativa,	
dialógica,	participativa	e	reflexiva”,	devendo	haver	um	equilíbrio	entre	teoria	e	prática.	Destaca	ainda	que,	
para uma proposta formativa se efetivar, deve possibilitar autonomia do professor e discussão sobre os 
conteúdos	curriculares.

Como forma de subsidiar o professor nesse processo de formação, o material didático oferecido pelo Pnaic 
norteia o alfabetizador quanto às competências1	que	o	estudante	deve	ter	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização.	
Orienta também quanto à importância de desenvolver uma prática de alfabetização na perspectiva do 
letramento,	propondo	situações	significativas	de	aprendizagem	de	leitura	e	escrita	por	meio	de	um	amplo	
referencial	teórico	e	de	relatos	de	experiências,	pois	é	fundamental	que	o	professor	tenha	referência	sobre	
como atuar e domínio sobre o conceito de alfabetização e as facetas desse processo.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo apresentar a contribuição do Pnaic aos professores 
alfabetizadores	nas	ações	didático-pedagógicas	em	prol	da	alfabetização.	Inicialmente,	serão	feitas	algumas	
reflexões	sobre	formação	de	professores,	priorizando	a	questão	da	apropriação	de	saberes	necessários	ao	
ato	de	alfabetizar.	Em	seguida,	há	o	detalhamento	da	metodologia	adotada	e	o	delineamento	do	perfil	dos	
participantes da pesquisa.

Na sequência, os dados serão trazidos e analisados, sempre considerando a seguinte questão norteadora: 
o	que	os	professores	alfabetizadores	têm	a	dizer	sobre	as	contribuições	do	Pnaic	para	a	prática	pedagógica?	
O	artigo	encerra	com	algumas	reflexões	acerca	das	possíveis	contribuições	trazidas	pela	referida	formação	
continuada ofertada aos professores alfabetizadores.

Formação continuada de professores

Nos	últimos	dez	anos,	 tornou-se	mais	 frequente	a	discussão	sobre	a	 formação	docente	e	o	 interesse	
pelo	fazer	do	professor	(ANDRÉ,	2010).	Mais	especificamente,	tem	havido	uma	maior	disposição	em	ouvir	o	
que o professor tem a dizer sobre o cotidiano escolar e os fatores determinantes da qualidade do ensino e 
aprendizagem.

Para Nóvoa (1995), a formação docente é um processo interativo e dinâmico, sendo fundamental o diálogo 
entre os professores para consolidar saberes da prática pedagógica. Para esse autor, a formação docente 
permite:

[...]	estimular	o	desenvolvimento	profissional	dos	professores,	no	quadro	de	uma	autonomia	con-

textualizada	da	profissão	docente.	Importa	valorizar	paradigmas	de	formação	que	promovam	

a	preparação	de	professores	reflexivos,	que	assumam	a	responsabilidade	do	seu	próprio	desen-

volvimento	profissional	e	que	participem	como	protagonistas	na	implementação	das	políticas	

educativas.	(NÓVOA,	1995,	p.	27)

Como	se	pode	verificar	nessa	citação,	a	formação	docente	favorece	a	promoção	do	conhecimento	em	um	
processo	de	autoavaliação,	reflexão	sobre	o	contexto	escolar	e	o	desenvolvimento	de	uma	prática	educativa	
comprometida com o direito de aprender dos estudantes. Nessa linha de pensamento, Imbernón (2010,  
p. 40) complementa:

1 Aos oito anos de idade, as crianças precisam, portanto, ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das 
correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regulares que exijam 
conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de 
textos escritos. (BRASIL, 2012, p. 8)
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[...]	a	formação	pretende	obter	um	profissional	que	deve	ser,	ao	mesmo	tempo,	agente	de	mudança,	

individual e coletivamente, e embora seja importante saber o que deve fazer e como, também é 

importante saber por que deve fazê-lo.

Pesce e André (2012, p.41) complementam que favorecer uma formação para que o professor se torne 
um	pesquisador	viabiliza	tomar	“consciência	da	necessidade	de	analisar	sua	prática,	compreendendo	suas	
inter-relações	com	as	condições	educacionais	e	sociais	e	encontrando	caminhos	para	desenvolver	os	saberes	
próprios da docência”. Desse modo, assumir uma identidade de professor pesquisador empodera sua ação 
profissional.	É	o	que	André	(2007,	p.	123)	defende,	quando	sinaliza	que:

A	pesquisa	pode	 tornar	o	sujeito-professor	capaz	de	 refletir	 sobre	sua	prática	profissional	e	

de	buscar	formas	(conhecimentos,	habilidades,	atitudes,	relações)	que	o	ajudem	a	aperfeiçoar	

cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 

emancipação das pessoas. Ao utilizar as ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica da 

prática	docente	e	a	identificação	de	caminhos	para	a	superação	de	suas	dificuldades,	o	professor	

se sentirá menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre para tomar suas 

próprias	decisões.

Assim,	o	protagonismo	do	professor	 frente	a	suas	ações	 inovadoras	 também	estimula	o	estudante	a	
desenvolver	uma	atitude	de	pensar	sobre	sua	ação,	estruturar	suas	 ideias,	expressar	seus	pensamentos.	 
É	uma	ideia	de	ensino	em	que	os	participantes	são	sujeitos	e	não	objetos,	o	que	implica	tomar	decisões	sobre	
os	propósitos	e	conteúdos	em	que	se	concentra	o	currículo.	Nesse	sentido,	Libâneo	(2011,	p.87)	afirma	que,	
mais	do	que	buscar	estratégias	para	favorecer	o	ensino	–	aprendizagem,	é	preciso	estimular	“as	competências	
do pensar”:

Pensar	é	mais	do	que	explicar,	e	para	isso	as	escolas	e	as	instituições	formadoras	de	professores	

precisam formar sujeitos pensantes, capazes de um pensar epistêmico, ou seja, sujeitos que desen-

volvam capacidades básicas de pensamento, elementos conceituais, que lhe permitam, mais do que 

saber coisas, mais do que receber uma informação, colocar-se ante a realidade [...] e reagir a ela.

No	entanto,	existe	uma distância	entre	a	concepção	de	formação	idealizada	pelas	instituições	formadoras	
e a realidade da escola onde o professor atua. Libâneo (2011, p.50) sinaliza que é preciso fazer uma ligação 
entre	universidade	e	escola.	“Trazer	os	professores	em	exercício	para	a	universidade”,	para	discussões	sobre	
os	dilemas	e	desafios	da	escola,	para	mobilizar	os	professores	e	futuros	professores	a	“se	unirem	em	torno	de	
uma ideia de que ensino de qualidade afinado com as exigências do mundo contemporâneo é uma questão 
moral,	de	competência	e	de	sobrevivência	profissional”.

Historicamente,	o	MEC	vem	oferecendo	programas	de	 formação	continuada	voltados	a	problemas	
em	áreas	 sensíveis	da	educação	brasileira.	Como	exemplos	desse	 tipo	de	 iniciativa	governamental	em	
prol da alfabetização, podemos citar: Parâmetros em Ação (1999); Programa de formação de professores 
alfabetizadores – Profa (2001); Programa de Apoio à Leitura e Escrita – Praler (2007); Pró- Letramento (2008) 
e o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic (2012).

De modo geral, de acordo com o material de apresentação de cada programa citado, observa-se que o 
objetivo central da formação continuada é oferecer aos professores alfabetizadores conhecimentos didáticos 
sobre a alfabetização, e melhoria dos níveis de desempenho em leitura e escrita das crianças nessa fase de 
aprendizagem, sendo o Pnaic uma sequência da política de formação continuada do Governo Federal.

Esse	movimento	de	políticas	de	formação	continuada	contribui	para	a	qualificação	profissional	do	professor	
em	exercício,	diante	de	uma	sociedade	em	constante	mudança	e	dos	(des)caminhos	que	a	alfabetização	tem	
percorrido	nas	últimas	décadas.
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Procedimentos metodológicos

A metodologia adotada nesta pesquisa combina estratégias quantitativas e qualitativas de maneira 
complementar, o que a caracteriza como uma pesquisa quali-quanti. De acordo com Triviños (1987, p. 118), 
“[...]	toda	pesquisa	pode	ser,	ao	mesmo	tempo,	quantitativa	e	qualitativa”.	Para	Gatti	(2004,	p.	13):

Os	métodos	de	análise	de	dados	que	se	traduzem	por	números	podem	ser	muito	úteis	na	com-

preensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a combinação deste tipo de dados 

com dados oriundos de metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 

evento,	fatos,	processos.	As	duas	abordagens	demandam,	no	entanto,	o	esforço	da	reflexão	do	

pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado.

Essas modalidades de pesquisas (quantitativa e qualitativa) normalmente se complementam. Não se 
pode desprezar a articulação entre elas. Apesar de os dados emergirem de um levantamento quantitativo, 
caracterizado como Survey, eles serão tratados com fundamento em uma abordagem qualitativa, a qual 
“centra-se	na	compreensão	dos	significados	atribuídos	pelos	sujeitos	às	suas	ações”	(GATTI	e	ANDRÉ	apud 
WELLER,	2013,	p.	29),	buscando	interpretar	um	contexto,	considerando	que	fatos	e	valores	estão	intimamente	
relacionados.

Este estudo utilizou-se de um questionário (survey) como instrumento para coleta de dados que, segundo 
Babbie	 (1999),	 tem	como	principal	característica	a	obtenção	de	 informações	quantitativas	sobre	dados	
coletados em larga escala.

Os	participantes	desta	pesquisa	são	professores	alfabetizadores	do	1º	ao	3º	ano	do	ensino	fundamental	
da Rede Municipal de Ensino de Joinville/SC, que participaram do Pnaic em 2013, ano em que a formação 
esteve	voltada	aos	conteúdos	de	Língua	Portuguesa,	mais	especificamente	às	questões	da	alfabetização.	
Como	critério	de	exclusão	dos	participantes,	contabilizaram-se	os	questionários	apenas	dos	professores	
que	concluíram	a	formação	e	que	atuavam	na	sala	de	aula	do	1º	ao	3º	ano.	De	acordo	com	informações	da	
Secretaria de Educação de Joinville, de um total de 500 professores alfabetizadores, 254 participaram do 
Pnaic em 2013. O corpus	de	análise	desta	pesquisa	ficou	constituído	de	111	questionários	válidos,	dos	254	que	
foram entregues.2 Dos professores que demonstraram interesse em continuar colaborando com a pesquisa 
mediante concessão de uma entrevista semiestruturada, foram selecionados três professores de cada ano 
(1º,	2º	e	3º),	totalizando	nove	professores.

Cada um dos 111 questionários recebeu um marcador individual, sequencial, da seguinte forma: P1, 
P2,	P3,	 ...,	P111.	Para	cada	questão	aberta,	foi	feita	uma	classificação	de	grupos	de	respostas	conforme	
recorrência,	contradição	e	complementaridade.	A	partir	dessa	classificação,	foi	feita	a	contabilização	das	
respostas por grupo. Esses dados foram agrupados em subtemas que emergiram das respostas colhidas 
dos questionários e das entrevistas, as quais serão analisadas a seguir.

Um olhar para os participantes da pesquisa: caracterização dos professores 
alfabetizadores

Os professores alfabetizadores participantes deste estudo possuem formação inicial com predominância 
em	Pedagogia	(90%)	e	especialização	com	enfoques	diversificados.	O	maior	percentual	das	especializações	
concentra-se em psicopedagogia e prática pedagógica, o que demonstra que são professores preocupados 

2 Para realização da pesquisa, foi submetido um projeto ao Comitê de Ética, sendo solicitada autorização prévia à Secretaria Municipal 
de Educação de Joinville para a realização do trabalho. Os questionários foram acompanhados de uma carta de abertura, explicando 
o propósito da pesquisa, enfatizando que seriam adotados todos os procedimentos para que fossem asseguradas a confidencialidade 
e privacidade dos participantes.
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com	o	“saber	fazer”	e	comprometidos	com	o	“fazer	aprender”	dos	estudantes.	São	professores	experientes,	
pois	65%	deles	atuam	na	docência	há	6	anos	ou	mais.	No	entanto,	esses	mesmos	professores	são	iniciantes	
no	ciclo	de	alfabetização:	no	1º	ano,	61%	dos	professores,	e	no	3º,	70%,	ou	seja,	o	ciclo	 inicial	e	final	de	
alfabetização é conduzido por professores que estão em um processo de aprendizagem das estratégias de 
ensino	no	contexto	em	que	se	encontram.

Dos	111	professores,	102	atuam	exclusivamente	em	um	único	ano,	seja	1º,	2º	ou	3º,	e	somente	8	professores	
se	dividem	entre	duas	turmas	em	anos	diferentes.	Constatou-se	que	41	(37%)	trabalham	somente	20	horas	
semanais	e	69	(63%)	trabalham	40	horas	semanais,	ou	seja,	87	(79%)	dos	professores	cumprem	sua	carga	
horária de trabalho em uma mesma escola. Aparentemente, o professor lecionar para um mesmo ano 
e realizar sua carga horária em uma mesma escola favorece uma melhor qualidade de sua atividade 
profissional.	Isso	facilita	ao	professor	no	momento	de	refletir	sobre	as	estratégias	de	aprendizagem	para	a	
organização do seu planejamento de aula.

A caracterização dos professores alfabetizadores relacionada aos seus dizeres sobre a contribuição do 
Pnaic	na	prática	pedagógica	dá	indicativos	de	como	as	orientações	desse	programa	estão	repercutindo	no	
município de Joinville/SC.

Em	relação	ao	número	de	estudantes	em	sala	de	aula,	é	possível	identificar	que	as	turmas	do	1º,	2º	e	3º	
ano	variam	entre	20	a	30	estudantes,	o	que	precariza	as	condições	de	trabalho	do	professor,	a	qualidade	da	
atuação docente, a aprendizagem dos estudantes e, muitas vezes, inviabiliza a realização da proposta do 
Pnaic,	as	quais	demandam	um	trabalho	em	uma	perspectiva	lúdica.

De modo geral, a proposta de formação continuada do Pnaic orienta o professor alfabetizador a trabalhar 
em	uma	perspectiva	lúdica,	contextualizada,	propiciando	a	integração	entre	os	pares	e,	principalmente,	que	
o	estudante	seja	ator	da	construção	da	sua	aprendizagem.	Nas	falas	dos	professores,	podemos	identificar	
referências	de	como	as	condições	de	trabalho	tornam	precário	o	ensino:

“[...]	As	atividades	propostas	são	interessantes,	porém	o	número	de	alunos	não	permite	fazer	as	

intervenções	como	se	gostaria.	De	igual	modo,	o	número	de	jogos	enviados	nem	sempre	atende	

a demanda da turma”. (P111)

“Falta	espaço	dentro	da	sala	de	aula	e	devido	a	grande	quantidade	de	alunos”.	(P28)

Certamente,	em	turmas	numerosas,	o	trabalho	fica	comprometido,	pois	além	das	atividades	em	grupos,	as	
intervenções	individuais	são	necessárias	para	os	avanços	na	aprendizagem	dos	estudantes,	principalmente	
em turmas de alfabetização.

O que dizem os professores alfabetizadores sobre a contribuição do Pnaic para a 
prática pedagógica

Este	artigo	organiza	e	sintetiza	informações	em	quatro	subtemas	sobre	o	que	os	professores	dizem	em	
relação	à	contribuição	do	Pnaic	para	as	suas	ações	didático-pedagógicas	em	prol	da	alfabetização.	Em	ordem	
de	maior	recorrência,	as	falas	dos	professores	foram	organizadas	em	subtemas.	No	que	se	refere	a	“reflexões	
sobre a prática pedagógica”, foram contabilizadas 36 respostas que indicam essa contribuição, sendo esta 
classificada	como	número	1	de	um	grupo	de	4	subtemas.	No	subtema	número	2	“Conhecimento”,	contabilizou-
se	26	respostas.	Já	para	o	subtema	“Reflexões	sobre	o	aprendizado	da	criança	(3)”,	24	respostas.	Por	fim,	no	
subtema	4	“Trocas	de	experiências”,	houve	uma	recorrência	de	14	respostas.	A	seguir	estes	subtemas	serão	
analisados	de	acordo	com	as	falas	que	os	compõem.
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Reflexões sobre a prática pedagógica

As falas a seguir revelam que alguns professores desenvolviam seu trabalho sem os conhecimentos 
imprescindíveis para a prática pedagógica de um alfabetizador e outros puderam aprofundar seus 
conhecimentos,	resultando	em	repercussões	positivas	na	aprendizagem	dos	estudantes.	Além	disso,	sinalizam	
para a importância do Pnaic como um programa de formação que possibilitou aos professores (re)pensarem 
o seu saber-fazer, o que gera um empoderamento3 sobre o seu trabalho.

“O	curso	nos	faz	(fez)	crescer,	inovar	a	dinâmica	em	sala	de	aula,	repensar	e	conduzir	a	prática	

pedagógica.” (P28)

“Influenciou	de	maneira	positiva.	A	partir	do	curso,	prestei	mais	atenção	aos	níveis	de	escrita,	

preparando atividades mais adequadas, respeitando os níveis de escrita”. (P25)

“Quando	eu	comecei	aqui	na	escola,	comecei	com	o	segundo	ano,	então	a	minha	cabeça	era	to-

talmente tradicional, totalmente voltada ao caderno, muita folha, e com o Pnaic a gente acabou 

abrindo um pouco a cabeça, a gente trabalha de várias maneiras, pode trabalhar com banco de 

palavras, construção de próprios gêneros, trazer a prática para a realidade deles; a mãe faz um 

bolo,	“o	que	a	mãe	usa	para	fazer	um	bolo?”	é	uma	receita,	então	a	gente	conseguiu	conciliar	

bastante essa questão, foi bem valido” (P93).

“Através	da	leitura	dos	cadernos	podemos	esclarecer	mais	a	nossa	rotina	de	planejamento	en-

volvendo	os	níveis	da	escrita,	pois	nos	cadernos	têm	bem	exemplificado	nos	direitos	de	apren-

dizagem”. (P81)

Observa-se	o	embricamento	entre	a	teoria	e	a	prática,	levando	os	professores	a	refletirem	sobre	ela	durante	
a atuação em sala de aula, o que parece favorecer a garantia da aprendizagem da criança. Essa mudança de 
perspectiva	e	conhecimento	sobre	a	reflexão	da	prática	pautada	na	teoria	é	também	resultado	das	leituras	
que	os	professores	fizeram	do	material	didático	do	Pnaic,	o	qual	está	recheado	de	relato	de	experiências	sobre	
a	prática,	o	que	aproxima	e	instiga	o	professor	a	buscar	neste	material,	orientações	para	seu	planejamento,	
bem como a facilidade de acesso a esses materiais no momento de planejar a sua aula.

Os	professores	passaram	a	criar	estratégias	lúdicas	de	aprendizagem	evidenciando	que	o	Pnaic	lhes	foi	
de grande valia, pois passaram a utilizar em sua prática pedagógica, estratégias que não conheciam, ou não 
tinham o hábito de utilizar.

No	levantamento	de	dados	deste	estudo,	dos	111	participantes,	70	professores	relatam	que	fizeram	leitura	
parcial	dos	cadernos	e	40	fizeram	leitura	integral;	disseram,	ainda,	que	essas	leituras	foram	feitas	em	curso,	
em casa e em hora atividade na escola.

Nesse sentido, Imbernón (2010) destaca que o processo de formação continuada deve estimular uma 
perspectiva	crítico-reflexiva	na	ação,	bem	como	a	valorização	do	saber	do	professor	como	agente	da	sua	
formação,	em	um	processo	de	constituição	da	sua	identidade	na	profissão	docente.	Além	disso,	reconhecer	o	
desenvolvimento	profissional	para	além	da	formação	permite	autonomia,	emancipação,	desmistifica	condutas	
históricas	sobre	“ser	professor”	e	fortalece	a	identidade	docente.	Permite	ao	professor	ter	clareza	sobre	as	
características	da	sua	profissão,	sobre	o	que	faz,	pela	possibilidade	de	decidir	sobre	a	sua	ação.

3 O termo empoderamento utilizado refere-se ao conhecimento do professor, o saber fazer pedagógico.
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Conhecimento

Esses dados evidenciam que o Pnaic possibilitou ao professor alfabetizador formar conhecimento sobre 
as etapas de aprendizagem pelas quais a criança passa no processo de alfabetização. Esse conhecimento 
tornou-se	significativo	para	o	professor,	pois	ele	está	vivenciando,	na	prática,	os	conteúdos	abordados	no	
Pnaic,	o	que	possibilita	tirar	dúvidas	sobre	uma	demanda	do	momento,	o	que	não	era	possível	enquanto	
estudante de Pedagogia, sem vivência da prática.

“O	Pnaic	permitiu	aprofundar	os	conhecimentos	sobre	as	propriedades	do	sistema	de	escrita,	me	

levando inclusive a chamar a atenção das crianças para tais propriedades; também contribuiu 

para	aprimorar	a	identificação	dos	níveis	de	escrita	e	as	possibilidades	de	intervenção	diante	de	

cada um deles”. (P111)

“O	Pnaic	me	ajudou	a	entender	o	processo	de	construção	da	escrita	pelo	qual	a	criança	passa”.	

(P64)

“Não	conhecia	muito	a	alfabetização	e	a	apropriação	da	escrita	pelos	alunos,	portanto	as	in-

formações	sobre	os	direitos	de	aprendizagem	me	ofereceram	a	possibilidades	de	saber	o	que	

buscar nos alunos”. (P73)

“Aprendi	que	para	o	desenvolvimento	da	consciência	fonológica	é	interessante	utilizar	de	jogos,	

como	por	exemplo,	o	caça	rimas,	é	um	jogo	que	tem	como	principal	objetivo	desenvolver	essa	

habilidade,	por	meio	da	exploração	de	rimas,	comparar	palavras	quanto	às	semelhanças	sonoras	

[...]”. (P81)

Nesse sentido, Garcia (1999) esclarece que a formação docente é entendida como um processo de 
desenvolvimento	profissional	ao	 longo	da	vida,	para	além	do	desenvolvimento	pedagógico,	 sendo	um	
elemento	de	estímulo	e	de	luta	pelas	melhorias	da	profissão	docente.	Logo,	observa-se	que	o	programa	
alcançou os objetivos pretendidos nessa formação continuada, o que contribui não somente para os 
professores alfabetizadores inovarem sua ação, mas principalmente pelo fato de a grande maioria dos 
professores serem iniciantes em seu ano/série de atuação, em um processo de reconhecimento de seu fazer 
docente.

Reflexões sobre o aprendizado da criança

O programa parece desenvolver nos professores a preocupação não apenas com o ensinar, mas com o 
fazer-aprender	dos	estudantes,	o	que	para	Roldão	(2008)	é	o	sentido	do	professor	se	definir	como	aquele	que	
ensina,	tempo	de	recolocar	a	ação	de	ensinar	no	seu	sentido	original,	ou	seja,	ensinar	significa	“fazer	aprender”,	
ou	 fazer	aprender	“alguma	coisa	a	alguém”	e,	 justamente	por	ser	um	processo	complexo	e	 interativo,	é	
que	se	torna	necessário	um	profissional	de	ensino	que	tenha	clareza	sobre	o	processo	de	alfabetização.	
Marcelo	(2009)	complementa	Roldão	ao	situar	a	profissão	docente	como	uma	“profissão	do	conhecimento”,	
comprometida com o direito de aprender dos alunos.

“O	Pnaic	[...]	contribuiu	para	aprimorar	a	identificação	dos	níveis	de	escrita	e	as	possibilidades	de	

intervenção diante de cada um deles”. (P111)

“Acrescentou	como	forma	de	perceber	como	a	criança	aprende	e	como	posso	intervir	para	que	

ela avance”. (P102)
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“Compreender	os	níveis	de	escrita	em	que	o	aluno	se	encontra,	valorizar	os	avanços	e	buscar	

metodologias	para	superar	as	dificuldades”.	(P80)

“A criança descobre ou percebe a lógica da escrita percebendo a correspondência entre a 
representação escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras, usando ao escrever 
uma ou mais letras para cada emissão sonora, percebe os sons de cada sílaba para formar 
a palavra”. (P1)

Observa-se, nas falas, que o professor demonstra conhecimento sobre as particularidades do seu fazer 
pedagógico, o que enriquece oplanejamento de aula para facilitar a aprendizagemdos estudantes. Evidenciam 
que	a	criança	está	no	centro	das	preocupações	do	professor	e	essa	mudança	de	 “olhar”	para	a	criança	
resultou	em	alterações	significativas	na	prática	pedagógica	dos	professores,	principalmente	no	que	se	refere	
à	utilização	de	material	concreto	e	à	proposição	de	atividades	lúdicas,	grupos	produtivos	como	recurso	para	
os estudantes avançarem no processo de alfabetização.

É importante destacar a fundamental importância de o professor ter conhecimento sobre as hipóteses de 
escrita que os estudantes percorrem para planejar um trabalho sistemático que contemple os diferentes níveis 
de	aprendizagem.	Desse	modo,	fazer	uso	de	estratégias	como	“agrupamentos	produtivos”	é	uma	ferramenta	
facilitadora da aprendizagem escrita, pois um estudante em uma fase de escrita silábico-alfabética pode 
potencializar o conhecimento de um estudante que está em uma fase anterior, a silábica com valor sonoro, 
por	exemplo.

Garantir o direito de aprendizagem é o objetivo principal do Pnaic, principalmente no que se refere 
ao ensino da leitura e escrita. Em seus cadernos de formação, há a orientação ao professor alfabetizador 
do	que	deve	“Introduzir”,	“Aprofundar”	e	“Consolidar”	em	cada	ano	do	ciclo	de	alfabetização.	Em	relação	
a	essas	etapas,	expõe	sugestões	de	como	conduzir	esse	processo	com	o	estudante,	que	tem	um	modo	de	
pensar e agir em cada fase do ciclo de alfabetização. É preciso que o professor alfabetizador esteja atento 
aos	saberes	experienciais	e	competências	dos	seus	estudantes,	para	planejar	sua	prática	de	modo	acessível	
à compreensão destes.

Trocas de experiências

Ao	propiciar	espaço	e	 tempo	para	essa	 troca,	o	Pnaic	atende	a	uma	necessidade	do	profissional	da	
educação	para	conversar	com	profissionais	da	mesma	área	e	série	em	relação	aos	desafios	do	cotidiano	da	
sala de aula, o que é imprescindível para Nóvoa (1995), pois considera que a formação continuada precisa 
levar	em	conta	uma	dimensão	coletiva,	justamente	em	um	processo	de	troca	de	experiências.	Nesse	caso,	a	
interação	se	dá	de	maneira	que	um	professor	mais	experiente	desempenhe	o	papel	de	formador	do	professor	
menos	experiente.

“Já	estou	na	alfabetização	há	vinte	anos	e	o	Pnaic	foi	válido	principalmente	para	a	troca	de	ideias	

[...]”. (P4)

“O	Pnaic	contribuiu	muito,	pois	os	cadernos	abordavam	bem	os	temas	de	escrita	alfabética	e	as	

professoras	com	mais	experiências	tiravam	as	dúvidas	e	falavam	sobre	sua	prática”.	(P34)

“Contribuiu	muito,	pois	através	do	Pnaic	tivemos	oportunidade	de	ter	muitas	trocas	de	experiências	

que enriqueceram mais nossa prática pedagógica. Possibilitou também novos conhecimentos 

para serem aplicados em sala de aula, principalmente os jogos e o trabalho com os gêneros 

literários”. (P83)
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Esses dizeres evidenciam que esse espaço de trocas possibilitou melhor compreensão para o professor 
sobre	sua	atuação	na	alfabetização.	Considerando	que	o	ato	de	alfabetizar	requer	do	professor	uma	reflexão	
minuciosa sobre os processos de alfabetização e que sua prática necessita de um embasamento teórico 
que	lhe	assegure	condições	didático-pedagógicas	que	promovam	uma	alfabetização	plena,	é	que	se	pode	
perceber que o Pnaic contribuiu não somente para o aprimoramento da prática pedagógica, mas para a 
construção	de	uma	identidade	profissional.

Nóvoa	 (1995,	p.26)	compreende	que	 “o	diálogo	entre	os	professores	é	 fundamental	para	consolidar	
saberes	emergentes	da	prática	profissional”	e	assim	motivar	que	o	professor	seja	pesquisador	de	suas	práticas	
pedagógicas, não se detendo a um modelo estabelecido, mas elaborar uma prática que tenha sentido e 
significado	no	contexto	em	que	é	desenvolvida.

Nesse	sentido,	os	“saberes	experienciais	são	construídos	na	e	pela	prática	docente”	(TARDIF,	2002,	p.39)	e	
a formação continuada propicia aos professores aprimorarem os saberes da formação inicial por meio das 
trocas	de	experiências.

Considerações finais

Os principais resultados, a partir dos relatos dos professores alfabetizadores, são que o Pnaic propiciou 
uma	formação	continuada	de	 forma	a	 instrumentalizar	a	atuação	profissional.	Os	professores	 referem,	
também, melhor compreender, a partir do Pnaic, os estágios de escrita pelos quais a criança passa durante 
a alfabetização e repensar as formas de conduzir o ensino e a avaliação nesse processo. Indicam, ainda, que 
as	mudanças	no	planejamento	e	organização	da	prática	estão	relacionadas	às	sugestões	de	estratégias	de	
ensino, tais como: uso de materiais concretos, jogos, brinquedos e brincadeiras no dia a dia da sala de aula, 
algo que antes não era comum. Observa-se que, após a participação no Pnaic, o professor está mais atento 
com o fazer aprender do estudante, de modo a possibilitar um ambiente alfabetizador em sua prática.

Conforme relatos dos professores, a maior contribuição do Pnaic está relacionada com a formação de 
conhecimento sobre as bases de ensino-aprendizagem do ciclo de alfabetização: o conhecimento sobre 
o funcionamento do SEA, a clareza sobre os níveis de escrita e os direitos de aprendizagem do estudante 
nesse ciclo.

Com base nos dados, pode-se dizer que o Pnaic ofereceu uma formação continuada que foi ao encontro 
das	necessidades	dos	professores	em	relação	à	orientação	para	a	prática	pedagógica,	pois	apesar	de	65%	
dos	docentes	serem	experientes,	ficou	evidente	no	levantamento	que	estavam	em	fase	de	inserção	na	função	
de	alfabetizador,	sendo	61%	no	1º	ano	e	70%	no	3º	ano.O	que	se	pode	refletir	diante	desses	dados	é	que,	se	
para	os	professores	experientes	o	trabalho	na	alfabetização	requer	formação	e	orientação	específica,	mais	
ainda para os professores iniciantes na carreira de alfabetizador. Isso evidencia a necessidade de estimular 
no	professor	o	desenvolvimento	de	um	trabalho	colaborativo,	propiciado	por	trocas	de	experiências,	não	
somente	em	formações	oferecidas	em	espaços	formais,	mas	uma	formação	construída	dentro	da	profissão,	
ou	seja,	no	espaço	escolar	com	tempo	específico	para	esse	momento.	Esse	tipo	de	direcionamento	fortalece	o	
saber e o fazer do professor, o que pode repercutir positivamente para o desenvolvimento da aprendizagem 
dos estudantes em processo de alfabetização.
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Projetos didáticos em salas de alfabetização:  
desafios da transposição didática

Elaine Cristina Rodrigues Gomes Vidal
Universidade de São Paulo

Resumo: Considerando-se os projetos didáticos como um recurso para se conciliarem propósitos didáticos e 
comunicativos,	a	pesquisa	teve	por	objetivo	compreender	como	o	trânsito	entre	conceber,	planejar	e	executar	
subsidia os professores. Partindo de referenciais teóricos como Piaget, Vygotsky, Bakhtin, Ferreiro, Lerner e 
Chevallard,	o	estudo	pautou-se	em	três	eixos	de	investigação:	o	aluno,	a	língua	escrita	e	a	didática.	Cada	um	
deles	foi	analisado	em	três	instâncias:	concepções,	intencionalidades	e	práticas.	Os	dados	foram	analisados	
sob a óptica do paradigma indiciário proposto por Ginzburg. Concluiu-se que o processo de construção de 
concepções	docentes	é	híbrido	e	marcado	por	diferentes	referências	que	circulam	na	esfera	educacional;	que	
diferentes	elementos	do	contexto	escolar	interferem	nas	intencionalidades	dos	professores	e	que	a	prática	
pedagógica	oscila	em	função	de	múltiplos	fatores	internos	e	externos.	A	pesquisa	trouxe	novos	elementos	à	
reflexão	sobre	as	abordagens	de	formação	inicial	e	continuada	dos	professores.
Palavras-chave: Projetos Didáticos. Triangulação Didática. Didática da Língua Escrita.
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Contexto

Desde a década de 60, muitos têm sido os aportes teóricos que chegaram ao Brasil e vêm promovendo 
uma	mudança	de	ótica	nas	questões	relacionadas	ao	ensino	da	língua	escrita	na	escola.	Vive-se,	portanto,	
um	momento	oportuno	para	a	revisão	das	práticas	alfabetizadoras.	Neste	contexto,	Lerner	(2002)	propõe	
a	divisão	do	 tempo	didático	em	modalidades	organizativas,	dentre	as	quais	figura	o	chamado	“projeto	
didático”. Em uma pesquisa anterior, que constitui ponto de partida para esta, constatamos que a concepção 
de projetos didáticos dos professores a serem pesquisados apoiava-se em uma profusão de aportes teóricos, 
com diferentes níveis de apropriação. Essa constatação fortaleceu o interesse de nos aprofundarmos na 
compreensão	das	relações	entre	a	teoria	e	a	prática	pedagógicas.

A pesquisa

A	partir	do	contexto	citado,	com	a	necessidade	de	aprofundarmos	a	compreensão	da	relação	entre	a	teoria	
e	a	prática	dos	professores,	surgiu	a	questão	central	de	nossa	investigação:	“Em	função	do	que	concebem,	
e da sua intencionalidade, como os professores sujeitos da pesquisa concretizam os projetos didáticos em 
suas salas de aula?”

Estabelecemos, desta forma, os projetos didáticos, tal como propostos por Lerner (2002), como objeto de 
pesquisa.

Residindo	o	objetivo	geral	na	compreensão	de	como	o	 trânsito	entre	conceber,	planejar	e	executar	
subsidiaria	a	construção	da	prática	pedagógica	de	projetos	didáticos,	partimos	para	os	objetivos	específicos:

	 •	 Explicitar	concepções	dos	professores	alfabetizadores	no	que	diz	respeito	à	aprendizagem,	à	língua	
escrita e aos projetos didáticos.

	 •	 Explicitar	as	 intencionalidades	dos	professores	alfabetizadores	nos	planejamentos	dos	projetos	
didáticos no que diz respeito aos propósitos comunicativos, às modalidades linguísticas e propósitos 
didáticos

	 •	 Analisar	a	transposição	didática	feita	pelos	professores	alfabetizadores	no	que	diz	respeito	aos	desafios	
linguísticos	propostos	aos	alunos,	ao	modo	como	a	língua	aparece	(modalidades,	funções,	gêneros	
e suportes) e à organização do conhecimento (consideração dos conhecimentos prévios e acesso à 
informação).

Partimos	 inicialmente	da	hipótese	de	que	o	 tripé	constituído	pelas	concepções,	 intencionalidades	e	
práticas dos professores alfabetizadores (com relação ao sujeito aprendiz, ao objeto de ensino e à sua ação 
didática) poderia apresentar diferentes níveis de coerência interna e de sustentação na concretização dos 
projetos didáticos.

Nossos pressupostos teóricos assumiam uma concepção ativa e interativa de aprendizagem (baseadas 
em Piaget e Vygotsky); uma concepção dialógica de língua (fundamentada em Bakhtin e Geraldi) e uma 
concepção de projetos didáticos como uma das modalidades organizativas do ensino da língua (admitindo 
a formulação dada por Lerner (2002) a este objeto).

Propusemos,	então,	três	eixos	de	investigação,	sendo	cada	um	deles	analisado	em	três	instâncias	diferentes,	
delimitando o campo de investigação sintetizado pelo quadro a seguir:
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Foram eleitos como sujeitos da pesquisa 3 professores do ciclo de alfabetização da rede municipal de 
educação de Cubatão (SP). A escolha da rede de ensino deveu-se ao fato de esta assumir, como política 
pública,	a	implementação	dos	projetos	didáticos	em	turmas	de	alfabetização,	admitindo	Lerner	(2002)	como	
referencial	teórico	central.	Foram	selecionados	um	professor	de	cada	ano	do	ciclo	(um	do	1º	ano,	um	do	2º	e	
um	do	3º).	Todos	haviam	sido	participantes	da	pesquisa	anterior,	que	deu	origem	a	esta,	e	de	suas	respostas	
anteriores partiu o critério de seleção atual.

Os instrumentos de coleta de dados foram diferenciados para cada instância de investigação:
	 A)	 Para	inferirmos	as	concepções,	realizamos	entrevista	inicial	com	os	professores,	a	fim	de	verificar	suas	

concepções	de	sujeito,	objeto	de	ensino	e	didática.	A	entrevista	foi	semiestruturada,	composta	por	duas	
partes:	respostas	abertas	e	afirmações	pautadas	em	diferentes	concepções	de	aprendizagem,	de	língua	
e	de	projetos,	para	que	os	sujeitos	indicassem	–	e	justificassem	–	seu	grau	de	concordância	com	cada	
uma delas.

 B) Para avaliarmos as intencionalidades docentes, realizamos a análise do documento de planejamento 
dos projetos didáticos de cada um deles.

	 C)	 Para	constatarmos	sua	prática	pedagógica,	realizamos	observações	não-participantes	das	salas	de	aula	
(três vezes em cada sala, sendo a primeira observação feita no dia da proposição inicial do projeto 
didático aos alunos; a segunda, em um momento intermediário do projeto didático; e uma observação 
no momento de encerramento do mesmo.

A análise dos dados foi realizada sob a óptica do paradigma indiciário.

INSTÂNCIAS Instrumentos 
de coleta

1º Eixo:
Sujeito e 

aprendizagem

2º Eixo:
A escrita como 

objeto de ensino

3º Eixo:
A didática dos 

projetos

1ª Instância: 
Concepções

Entrevista Como o professor 
concebe que seu 
aluno aprende?

Qual a concepção 
de língua escrita do 
professor?

Como o professor 
concebe os projetos 
didáticos?

2ª Instância: 
Intencionalidades

Análise do 
planejamento

Que razão 
ou propósito 
comunicativo o 
professor lança 
ao aluno para ler/
escrever?

Que modalidades 
de língua são 
planejadas no 
projeto didático? 
(fala-escuta/
leitura-escrita)

Que objetivos 
(propósitos didáticos) 
norteiam a ação 
do professor no 
planeujamento dos 
projetos didáticos?

3ª Instância: 
Práticas

Observação Quais são 
os	desafios	
linguísticos 
propostos aos 
alunos?

Como a língua 
aparece durante os 
projetos didáticos: 
modalidades, 
funções,	gêneros	e	
suportes

Como o professor 
organiza, durante os 
projetos didáticos: 
a) a mobilização 
de conhecimentos 
prévios dos alunos, 
em torno do 
conteúdo	trabalhado	
no projeto didático; 
b) o acesso à 
informação na sala 
de aula.
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Conclusões e implicações pedagógicas

De	um	modo	geral,	pode-se	afirmar	que	os	resultados	obtidos	nas	entrevistas,	na	análise	dos	planejamentos	
e	nas	observações	da	prática	das	três	professoras	corroboraram	a	hipótese	inicial	de	que	o	tripé	constituído	
pelas	concepções,	intencionalidades	e	práticas	docentes	poderia	apresentar	diferentes	níveis	de	coerência	
interna e de sustentação na concretização dos projetos didáticos. Pôde-se constatar que diferentes fatores 
podem	influenciar	a	assimilação	de	novas	posturas	e	a	construção	e	reconstrução	da	prática	pedagógica.	
Na	comparação	entre	os	três	estudos	de	caso,	foram	identificados	alguns	pontos	de	convergência	e	outros	
de divergência.

A primeira semelhança diz respeito ao hibridismo que permeou a concepção das três professoras, na 
maior	parte	dos	eixos	abordados.	Comprovou-se,	com	isso,	que	o	modo	como	os	professores	se	posicionam	
em	face	das	concepções	de	aprendizagem,	de	escrita	e	dos	projetos	não	permitem,	pela	oscilação	com	que	
aparecem	(um	verdadeiro	hibridismo	teórico	e	prático)	uma	classificação	definitiva	que	pudesse	situar	o	
docente	em	uma	linha	definitiva	de	trabalho.	Ainda	que	em	alguns	eixos	uma	das	concepções	tivesse	sido	
predominante nas respostas das professoras, outros indícios apareceram em direção contrária, com maior 
ou	menor	intensidade,	revelando	oscilações	e	níveis	de	coerência	interna	diferenciados.

O segundo ponto em comum entre os três casos estudados diz respeito à relativa clareza na concepção de 
projetos	didáticos,	não	obstante	o	hibridismo	que	também	marcou	esse	eixo.	Um	dos	critérios	de	seleção	de	
sujeitos para a pesquisa foi, justamente, o fato de adotarem esse recurso em sala de aula, assumindo Lerner 
(2002) como referência teórica. As três professoras demonstraram, em seu discurso, compreender os projetos 
como modalidade organizativa que articula propósitos didáticos a propósitos comunicativos, ainda que nem 
sempre	tenham	concretizado	suas	concepções	(de	projeto)	desse	modo	em	sua	prática.

O	terceiro	ponto	diz	respeito	ao	trânsito	entre	as	instâncias	de	conceber,	planejar	e	executar.	Os	três	
estudos revelaram que a concepção docente, quando se materializa no planejamento, e esse, quando se 
traduz	em	prática	pedagógica,	sofrem	transformações.	No	caso	das	três	professoras,	constatou-se	um	padrão:	
as	modificações	 foram	maiores	na	segunda	passagem	(das	 intencionalidades	para	a	prática)	do	que	na	
primeira	(das	concepções	às	intencionalidades).	Talvez	os	desafios	da	transposição	didática	–	a	passagem	da	
língua	de	objeto	de	conhecimento	para	objeto	de	ensino	–	associados	à	complexidade	da	prática	pedagógica	
– balizada por limites de tempo e pela pluralidade dos apelos de diferentes alunos – façam com que os 
professores	acabem	buscando	segurança	na	centralização	das	ações	e	na	reprodução	de	um	modelo	escolar	
que vivenciaram enquanto alunos.

O	quarto	aspecto	em	comum	indica	o	legado	positivo	deixado	por	essas	professoras	a	suas	turmas,	não	
obstante	todos	os	equívocos	cometidos	nas	três	instâncias	e	nos	três	eixos.	Em	que	pesem	suas	“falhas”,	as	
docentes	realizaram	um	bom	trabalho.	As	observações	realizadas	em	cada	classe,	durante	6	a	7	meses	em	
momentos	específicos	do	desenvolvimento	do	projeto,	permitiram-nos	o	desenvolvimento	dos	alunos.	Nas	
três turmas, constatou-se a evolução deles em vários aspectos: aquisição do sistema alfabético de escrita, 
avanço nos aspectos discursivos, melhor articulação da oralidade, crescimento gradativo da autonomia e da 
apropriação dos fazeres escolares. Assim, esse resultado parece indicar que, se por um lado, o conhecimento 
teórico	subsidia	a	prática	pedagógica	do	professor,	por	outro,	o	exercício	da	docência	em	si	e	a	vivência	junto	
aos alunos conferem ao docente um conhecimento de outra natureza, mais pragmático, porém igualmente 
válido. Tal constatação, no entanto, não invalida a necessidade de contínuo investimento na formação 
continuada	docente.	Se	com	tamanho	grau	de	oscilações	e	equívocos	em	suas	concepções,	intencionalidades	
e	práticas,	as	professoras	já	conseguiram	obter	resultados	positivos,	pressupõe-se	que	eles	seriam	ainda	
melhores	se	as	dimensões	teoria	e	prática	estivessem	mais	alinhadas.	No	necessário	esforço	de	formação	
docente,	o	maior	desafio	seria,	então,	poder	articular	dois	planos	de	saberes	em	nome	de	um	conhecimento	
mais sólido: os conhecimentos teóricos (sobre o aluno, o objeto de ensino e a didática) e os conhecimentos 
advindos	da	vivência	prática	do	professor	(a	especificidade	dos	alunos,	as	estratégias	mais	eficientes	para	o	
grupo	em	questão,	as	soluções	encontradas	nos	momentos	em	que	certo	grau	de	improviso	se	faz	necessário).
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Entre as divergências que se sobressaíram nos casos estudados, algumas merecem destaque.
O	primeiro	aspecto	a	se	ressaltar	está	no	grau	de	clareza	das	concepções	assumidas.	No	conjunto	das	

entrevistas,	a	professora	do	1º	ano	pareceu	ter	maior	consciência	do	modo	como	concebia	a	aprendizagem,	a	
escrita e os projetos didáticos (apesar do hibridismo que, ainda assim, se fez presente em suas falas). Em vários 
trechos,	tanto	em	suas	respostas	abertas	quanto	em	suas	justificativas	para	aderir	ou	não	a	determinadas	
posturas,	a	docente	chegou	a	verbalizar,	explicitamente,	a	maneira	como	concebia	o	que	lhe	era	indagado.	
A	professorado	2º	ano,	por	sua	vez,	foi	a	que	apresentou	maior	oscilação	nessa	primeira	instância,	nos	três	
eixos	analisados.	Suas	respostas	abertas	traziam	indícios	de	mais	de	uma	concepção	e,	na	etapa	de	adesão	
a posturas, ela apresentou concordância com mais de uma forma de se conceber a aprendizagem, a escrita 
e os projetos didáticos. Em alguns casos, a docente parecia

assumir	 sua	oscilação	 (como,	por	exemplo,	no	segundo	eixo,	quando	admitiu	estar	em	processo	de	
revisão de sua concepção de escrita); em outros, aparentemente não se dava conta dela (como no terceiro 
eixo,	quando	concordou	totalmente	com	as	três	ideias	relacionadas	aos	projetos	didáticos,	sem	perceber	o	
caráter	conflitante	entre	elas).	A	professora	do	3º	ano,	nessa	instância,	pareceu	situar-se	em	uma	posição	
intermediária: por um lado, foi possível depreender de suas respostas, tal como no caso da primeira, uma 
concepção	predominante	em	cada	um	dos	eixos.	Por	outro,	tal	como	a	segunda,	ela	não	parecia	ter	tanta	
consciência delas.

A	segunda	divergência	observada	foi	na	estrutura	do	planejamento	das	três	docentes.	As	professoras	do	1º	
e	2º	anos	não	elaboraram	um	documento	formal,	orientando-se	a	partir	de	um	planejamento	registrado	sob	a	
forma	de	anotações	pessoais.	A	do	3º	ano,	ao	contrário,	formulou	um	documento	convencional,	digitalizado,	
impresso e revisado.

Quanto	aos	itens	que	cada	planejamento	continha,	as	docentes	do	1º	e	3º	anos	apresentaram	justificativa,	
objetivos,	etapas	e	encerramento.	A	do	2º,	por	sua	vez,	planejou	apenas	uma	lista	de	etapas,	relacionando-as	
às	datas	em	que	ocorreriam,	deixando	alguns	itens	implícitos.	Entre	os	três	documentos	analisados,	pode-se	
afirmar	que	os	da	primeira	e	segunda	docentes	eram,	de	fato,	planejamentos	de	projetos	didáticos,	tal	como	
propostos por Lerner (2002). Já o da terceira correspondia, na verdade, a uma sequência didática, segundo 
a formulação da mesma autora.

O terceiro ponto divergente pode ser apontado nas práticas pedagógicas. Apesar de as três docentes 
terem	apresentado	uma	prática	relativamente	distante	de	suas	concepções	e	planejamentos,	o	modo	como	
tal	distância	se	configurou	foi	diferente	na	prática	de	cada	uma	delas.	A	professora	do	1º	ano,	que	apresentara	
clareza	de	concepções	e	relativo	paralelismo	entre	essas	e	seu	planejamento,	apresentou	uma	prática	híbrida,	
marcada	por	posturas	diferenciadas	e,	por	vezes,	até	conflitantes.	A	docente	do	2º	ano,	que	demonstrara	
oscilação	em	suas	concepções	e	um	planejamento	com	muitos	itens	implícitos,	demonstrou	uma	prática	
pedagógica que, apesar de híbrida, revelava predomínio do empirismo, uma visão monológica de língua e 
uma	ideia	de	projeto	didático	marcada	pela	necessidade	de	promover	a	interdisciplinaridade.	Já	a	do	3º	ano,	
por	sua	vez,	exerceu	uma	prática	de	modo	geral	mais	coerente	com	suas	concepções	de	aprendizagem	e	de	
escrita,	ainda	que	indícios	de	outras	concepções	se	fizessem	presentes.	O	desenvolvimento	de	uma	sequência	
didática para trabalhar o gênero e as práticas de correspondência esteve de acordo com o planejamento 
elaborado, mas destoante da concepção de projeto assumida por ela.

Embora	o	presente	trabalho	tenha	se	configurado	como	três	estudos	de	caso,	a	consistência	dos	resultados	
obtidos	permite	algumas	 considerações	mais	genéricas,	 apontando	para	determinadas	 implicações	
pedagógicas, sobretudo no que concerne às perspectivas de formação de professores.

O primeiro aspecto a ser apontado reforça as diretrizes sobre a importância de se garantirem propósitos 
comunicativos no ensino da língua, uma marca característica dos projetos didáticos. Em que pese a oscilação 
do	conhecimento	teórico	das	professoras,	as	observações	das	três	salas	revelaram	alunos	bastante	envolvidos	
com	as	situações	de	oralidade,	leitura	e	escrita,	em	função	do	(s)	propósito	(s)	comunicativo	(s)	que	tinham	a	
cumprir. O envolvimento e resultado positivo obtido junto aos alunos corroboram a posição de Lerner (2002, 
p.	22-23),	quando	essa	autora	afirma	que
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O trabalho por projetos permite, realmente, que todos os integrantes da classe – e não só o pro-

fessor	–	orientem	suas	ações	para	o	cumprimento	de	uma	finalidade	compartilhada.	[...]	Como	

a	finalidade	que	se	persegue	constitui	um	fio	condutor	das	atividades	e	como	os	projetos	se	

estendem ao longo de períodos mais ou menos prolongados [...], essa modalidade organizativa, 

além de favorecer a autonomia dos alunos, que podem tomar iniciativas porque sabem para onde 

marcha	o	trabalho,	se	contrapõe	ao	parcelamento	do	tempo	e	do	saber.

Apesar das vantagens dos propósitos comunicativos para os alunos, um segundo aspecto foi evidenciado 
pelos estudos de caso. A proposição de projetos didáticos, a despeito das oportunidades de aprendizagem que 
acarreta,	não	garante,	por	si	só,	um	ensino	eficiente	da	língua.	Os	alunos	das	três	turmas	apresentaram	avanços	
nos aspectos contemplados pelos propósitos didáticos das professoras. Entretanto, outras aprendizagens se 
fizeram	necessárias	e,	segundo	relatos	das	docentes,	foram	proporcionadas	por	outras	propostas	didáticas,	
não relacionadas ao projeto. Esse caráter parcial das aprendizagens que o projeto oferece aos alunos já havia 
sido descrito por Lerner (2002, p. 23):

[...]	trabalhar	com	projetos	não	é	suficiente	para	instaurar	uma	relação	tempo-saber	que	leve	em	

conta o tempo da aprendizagem e preserve o sentido do objeto de ensino. Para consegui-lo, é 

necessário articular muitas temporalidades diferentes: atividades que se desenvolvam com certa 

periodicidade durante um quadrimestre ou um ano [...] contribuem para familiarizar com certos 

gêneros	e	para	consolidar	os	hábitos	de	leitura;	situações	pontuais	[...]	que	se	desenvolvem	por	

um tempo muito breve podem contribuir para consolidar certas práticas de comunicação por 

escrito;	sequências	de	situações	de	leitura	[...]	podem	estender-se	por	semanas	e	contribuir	para	

consolidar comportamentos do leitor [...]. O entrecruzamento dessas diferentes temporalidades 

permite	aos	alunos	realizar	simultaneamente	diferentes	aproximações	às	práticas	–	participar	

num mesmo período em atos de leitura e de escrita dirigidos a diversos propósitos – assim como 

voltar mais de uma vez ao longo do tempo a pôr em ação um certo aspecto da leitura ou da escrita.

A articulação do primeiro e do segundo aspecto apresentados leva, portanto, à conclusão de que o trabalho 
com	projetos	é	bastante	eficiente	para	o	ensino	da	língua,	porém,	não	é	suficiente	em	si	mesmo,	precisando	
coexistir	com	as	outras	modalidades	organizativas.

Os demais pontos a serem destacados estão diretamente relacionados ao processo de formação de 
professores.

Da triangulação didática proposta por Chevallard (1991), emergiu o primeiro aspecto a ser ressaltado 
nessa	perspectiva:	no	conjunto	das	três	instâncias	de	cada	eixo,	o	conhecimento	sobre	o	objeto	de	ensino	foi	
o que pareceu mais frágil entre as professoras. A dupla dimensão da língua escrita (notacional e discursiva) 
pareceu confundir as docentes, que oscilaram entre uma concepção de língua como comunicação (e escrita 
como	código)	e	como	interação	(e	escrita	como	sistema	de	representação).	Tal	oscilação	refletiu-se	nos	
planejamentos, que nem sempre propunham um equilíbrio entre aspectos notacionais e discursivos, ou entre 
o ensino da língua tipicamente escolar e aquele articulado às práticas sociais. Nas práticas pedagógicas, a 
organização	de	situações	didáticas	que	propunham	reflexões	por	vezes	superficiais	e	intervenções	docentes	
pautadas em uma visão monológica de língua corroboraram a necessidade de as professoras ampliarem seus 
conhecimentos sobre a língua enquanto prática linguística e objeto de aprendizagem.

Essa fragilidade teórica pode estar pautada em duas vertentes. A primeira, nos conhecimentos prévios 
do	professor	a	respeito	da	língua	escrita,	isto	é,	na	compreensão	insuficiente	de	suas	características	e	de	seu	
funcionamento.	A	esse	respeito,	Kleiman	(1995,	p.	204-205)	afirma	que

[...]	assim	como	a	educação	linguística,	de	caráter	científico,	é	alvo	do	processo	de	formação,	numa	

concepção sociointeracionista da aprendizagem, também fazem parte integral desse processo 
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os saberes pré-construídos do aluno-professor em formação a respeito da linguagem.

Nessa	perspectiva,	um	estudo	mais	aprofundado	do	objeto	de	conhecimento	seria	eficiente	na	

medida em que pudesse partir dos conhecimentos prévios do professor sobre o assunto.

A	segunda	vertente	pode	estar	na	dificuldade	da	transposição	didática	(CHEVALLARD,	1991).	A	distância	
entre os sentidos que o saber assume na instituição que o produz e na instituição encarregada de ensiná-lo 
torna difícil a tarefa do professor. Assim, não bastaria às docentes terem tido uma formação sólida a respeito 
da língua escrita enquanto objeto de conhecimento. A fragilidade de seu saber pode estar, justamente, na 
transposição da língua de objeto de conhecimento para objeto de ensino.

Considerando-se	esses	desafios	da	transposição	didática,	chega-se	ao	quarto	aspecto:	não	basta	investir	
em conhecimentos teóricos para os docentes, é necessário produzir mais conhecimento didático, assim como 
criar	condições	de	um	trabalho	mais	reflexivo	no	contexto	da	escola.	As	três	professoras	que	figuraram	como	
sujeitos da presente pesquisa, apesar do hibridismo apresentado e da fragilidade do conhecimento acerca 
do	objeto	de	ensino,	demonstraram	muito	mais	equívocos	em	sua	prática	do	que	em	suas	concepções	ou	em	
seu	planejamento.	O	professor	precisa	articular	as	dimensões	teórica	e	prática	de	sua	atuação	profissional,	
a	fim	de	obter	melhores	resultados.	Nas	palavras	de	Lerner	(2002,	p.	105),

[...] o saber didático, ainda que se apoie no saber produzido por outras ciências, não pode ser 

deduzido simplesmente deles – o saber didático é construído para resolver problemas próprios 

da comunicação do conhecimento. [...] A consciência de que os problemas que os professores 

enfrentam no dia-a-dia na sala de aula estão vinculados ao ensino ou à aprendizagem escolar de 

determinados	conteúdos	não	foi	suficiente	para	deduzir	imediatamente	que	os	conhecimentos	

mais relevantes para eles são precisamente aqueles que contribuem para resolver esses proble-

mas, quer dizer, os conhecimentos didáticos.

A	análise	do	trânsito	entre	as	instâncias	de	conceber,	planejar	e	executar	demonstrou	que	o	modo	de	
se produzir esse conhecimento didático também deve levar em conta o processo de aprendizagem do 
professor. Se se partir da premissa de que, para aprender, não basta aos alunos ouvir o que diz sua professora 
(o	que	ficou	evidente	no	conjunto	das	observações),	o	mesmo	princípio	deveria	valer	para	a	formação	
docente.	Apresentar	conhecimentos	teóricos	pode	se	configurar	como	uma	parte	da	estratégia	formativa,	
mas	não	a	única.	O	princípio	da	homologia	de	processos	(SCHÖN,	2000)	aponta	para	a	necessidade	de	
coerência entre a formação oferecida ao professor e o tipo de educação que se espera que ele proponha 
aos	alunos.	Em	outras	palavras,	a	aprendizagem	profissional	deve	apresentar	certo	paralelismo	com	a	
prática	profissional	docente.

Assim,	se	a	intenção	é	formar	professores	reflexivos,	críticos	e	autônomos,	capazes	de	não	só	planejar	e	
implementar	boas	propostas	de	trabalho	como	também	tomar	decisões	em	situações	imprevistas	–	bastante	
recorrentes em sala de aula –, é preciso proporcionar a eles uma formação dialógica, mais pautada em 
interações,	desafios	cognitivos	e	resolução	de	problemas	do	que	em	transmissão	de	saberes.	As	oscilações	
nas	concepções,	intencionalidades	e	práticas	das	três	professoras	participantes	desta	pesquisa	–	assim	
como os diferentes níveis de sustentação e coerência internas apresentados por elas – demonstraram 
que, tal como ocorre com os alunos, o processo de aprendizagem docente também é marcado por idas e 
vindas,	por	sucessivas	assimilações;	evidenciaram	também	que	o	“erro”	é	parte	constituinte	do	processo	de	
construção de novos saberes. Nesse sentido, é importante que o docente, além de receber uma formação 
pautada	nos	mesmos	princípios	educativos	da	sua	prática	profissional,	possa	ter	consciência	de	seu	próprio	
processo de aprendizagem, desenvolvendo a metacognição. Dessa forma, além de compreender melhor 
os	múltiplos	aspectos	inerentes	ao	seu	trabalho,	ele	poderá	também	intervir	de	forma	mais	eficiente	na	
aprendizagem de seus alunos.
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Finalmente,	o	 sexto	aspecto	a	 ser	abordado	emergiu	da	diferença	entre	as	 transformações	 sofridas	
na	passagem	das	concepções	às	 intencionalidades	(em	menor	escala),	das	 intencionalidades	às	práticas	
pedagógicas	(mais	expressivas).	Essa	constatação	indica	que	a	sala	de	aula	é	o	lugar	para	onde	deve	estar	
direcionado o foco de formação docente.

Os conhecimentos adquiridos pelo professor, sejam eles de natureza didática ou não, só terão pleno 
aproveitamento	se	puderem	ser	identificados	e	mobilizados	em	situações	concretas	junto	aos	alunos.	Nessa	
perspectiva,	é	somente	por	meio	da	reflexão	sobre	a	própria	prática	que	o	professor	avançará	em	seu	saber	
didático.	Analisar	situações	em	sala	de	aula,	desvelar	as	concepções	teóricas	que	as	sustentam	(por	vezes,	de	
forma	inconsciente),	e	interagir	com	seus	pares	trocando	experiências,	impressões	e	identificando	as	próprias	
necessidades formativas parecem ser oportunidades privilegiadas para a formação de professores.

Nesse	 sentido,	a	 tematização	da	prática	 (WEISZ,	2001)	configura-se	como	uma	eficiente	estratégia	
formativa. Olhar para a prática da sala de aula tomando-a como um objeto sobre o qual se pode pensar 
tende	a	fazer	com	que	os	professores	enxerguem	a	si	próprios	sob	outra	perspectiva.	Evidentemente,	uma	
situação de observação da prática abre muitas possibilidades. É necessário depreender os pontos centrais e 
estabelecer	o	foco	de	reflexão	que	se	deseja	propor	ao	docente	que	participa	do	processo	formativo.

Sobre	o	uso	específico	da	 tematização	da	prática	como	estratégia	para	 formação	de	professores	
alfabetizadores,	Lerner,	Torres	e	Cuter	(2007,	p.	103)	afirmam:

Analisar aulas – a partir de registros realizados em vídeo ou por escrito – constitui uma ferramenta 

privilegiada de formação. Uma pequena amostra da prática real na sala de aula torna possível 

abordar	a	complexidade	do	objeto	que	se	deseja	estudar,	pois	permite	propor	problemas	sobre	

a leitura e a escrita como práticas sociais e escolares, sobre o sistema de escrita e a linguagem 

que	se	escreve,	sobre	as	hipóteses	e	conhecimentos	prévios	das	crianças,	sobre	as	interações	que	

elas podem estabelecer, sobre a concepção do ensino e da aprendizagem que estão por trás da 

atividade proposta.

Assim, é necessário conjugar-se, por um lado, as necessidades de articular o ensino da língua às suas 
práticas	sociais	e	de	explorar	em	sala	de	aula,	simultaneamente,	diferentes	modalidades	organizativas;	e,	
por outro, uma formação docente pautada na ampliação do conhecimento sobre o objeto e as formas de 
ensino, estruturada segundo os princípios da homologia de processos e propondo a tematização da prática 
como estratégia formativa. Dessa forma, será possível traçar um caminho com possibilidades concretas de 
revisão das práticas alfabetizadoras.

Referências

CHEVALLARD,	Y.	La transposición didáctica: del saber sábio ao saber enseñado. Buenos Aires: Aique, 1991.

KLEIMAN,	A.	B.	(Org.).	Os	significados	do	letramento.	Campinas:	Mercado	das	Letras,	1995.

LERNER, D. Ler e escrever na escolar: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre: Artmed, 2002.

______ TORRES, Mirta e CUTER, Maria Elena. A tematização da prática na sala de aula. In. CARDOSO, Bia (org). 
Ensinar: tarefa para profissionais. Rio de Janeiro: Record, 2007.

SCHÖN	D.	A.	Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Trad.Roberto 
Cataldo Costa. Porto Alegre: Artmed; 2000.

WEISZ, T. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. SP: Ática, 2001.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização128

Leitura deleite: implicações de uma prática de alfabetização  
a partir das orientações do Pacto Nacional pela Alfabetização  
na Idade Certa – Pnaic

Gisele Santos De Nadai1

Prefeitura Municipal de Serra-ES
Regina Godinho de Alcântara2

Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: Este	estudo	traz	apontamentos	para	refletir	e	problematizar	a	orientação	de	trabalho	com	a	leitura	
em sala de aula, destacando a leitura para deleite, proposta na formação de professores do Pacto Nacional 
pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	Pnaic	e	se	embasam	nas	ponderações	de	Chartier	e	Bakhtin	no	que	tange	
à compreensão da leitura como uma prática cultural e social permeada por enunciados concretos e de sentidos 
produzidos a partir da relação dialógica dos interlocutores. Buscamos fazer uma análise compreensiva dos 
textos	dos	blogs de participantes da formação do Pnaic para compreendermos os sentidos produzidos mediante 
tal	a	orientação.	Essa	análise	evidenciou	a	presentificação	dessa	orientação	nas	práticas	escolares,	revelando-se	
como potente espaçotempo	de	trabalho	com	a	leitura,	trazendo-nos,	no	entanto,	a	necessidade	de	reflexão	e	
problematização	da	mesma	no	sentido	de	seus	usos,	mediante	a	(s)	concepção	(ões)	que	a	(s)	baliza	(m).
Palavras-chave: Leitura Deleite. Alfabetização. Pnaic.

Concepção de leitura em documentos oficiais e alguns questionamentos

O ato de ler, por ser uma prática cultural e social, faz parte da vida das pessoas sem mesmo elas saberem 
decifrar o código da língua, pois, até sem se dar conta, o indivíduo interpreta enunciados imagéticos, traduz 
um gesto e decifra outros códigos que constituem a sua leitura de mundo. Freire já postulava que a leitura do 
mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 
da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente (2008, p. 11).

Portanto, considerando a leitura um processo de produção de sentidos por meio da interação com as 
linguagens verbais e não verbais, com a Enciclopédia Einaudi (1987) vimos que o termo leitura está imerso num 
conjunto	de	práticas	codificadas,	entendidas	de	várias	maneiras:	como	uma	técnica,	como	uma	prática	social,	
como uma forma de gestualidade, como uma forma de sabedoria, como um método, ou como uma atividade 
voluntária. Esse processo de compreensão cognitivo-sociológica abrange componentes sensoriais, emocionais, 
intelectuais,	fisiológicos,	neurológicos,	 culturais,	econômicos	e	políticos,	ao	encontro	do	que	nos	 revela	
Chartier	(1999,	p.	77)	ao	afirmar	que	“[...]	leitura	é	sempre	apropriação,	invenção,	produção	de	significados”.	
Assim, consequentemente, a leitura não é apenas uma operação cognitiva de abstração intelectual, mas, como 
afirma	o	autor	(CHARTIER,	1999,	p.	16),	“[...]	é	engajamento	do	corpo,	inscrição	no	espaço,	relação	consigo	
e	com	os	outros”;	ou	seja,	o	processo	de	leitura	de	um	texto	envolve	o	corpo	por	inteiro	e	se	dá	no	meio	de	
um	contexto	social,	tomando	em	consideração	nossa	relação	com	outros	e	com	nossa	própria	subjetividade.

Ao encontro desse pensamento, lê-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Portuguesa, 
doravante PCN-LP:

Para	aprender	a	ler,	portanto,	é	preciso	interagir	com	a	diversidade	de	textos	escritos,	testemunhar	

a utilização que os já leitores fazem deles e participar de atos de leitura de fato; é preciso negociar 

o	conhecimento	que	já	se	tem	e	o	que	é	apresentado	pelo	texto,	o	que	está	atrás	e	diante	dos	

olhos,	recebendo	incentivo	e	ajuda	de	leitores	experientes	(PCN-LP,	1997,	p.	42-43).

1 Membro do GEPALP – Grupo de Estudos e Pesquisas em Apropriação da Língua Portuguesa e doutoranda no Programa de Pós Graduação 
em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – PPGE/Ufes.

2 Membro do GEPALP – Grupo de Estudos e Pesquisas em Apropriação da Língua Portuguesa e



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 129

Conforme	defendem	os	PCN-LP	(1997;	1998),	todo	processo	que	envolve	a	prática	da	leitura	reflete	no	uso	
da	linguagem	de	quem	a	pratica.	Dessa	forma,	a	leitura	é	concebida	pelos	documentos	oficiais,	tais	como	
os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN-LP, 1997; 1998) e os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio 
(PCNEM+,	2000),	do	Ministério	da	Educação,	como	“[...]	uma	atividade	que	implica	estratégias	de	seleção,	
antecipação,	inferência	e	verificação,	sem	as	quais	não	é	possível	proficiência”	(PCN-LP	1998,	p.	69).	Ainda,	
numa perspectiva interacionista, tais documentos apresentam uma visão de leitura como um processo, uma 
vez	que	a	linguagem	é	tida	como	uma	forma	de	interação	entre	os	sujeitos	e	os	textos,	possibilitando	sua	
atuação	nas	diversas	situações	sociais.

Assim	sendo,	os	PCN-LP	(1997;	1998)	apresentam	sugestões	didáticas	que	orientam	a	formação	de	leitores	
e	a	compartimentaliza	em	alguns	 “tipos	que	 leitura”,	 tais	como:	 leitura	autônoma,	 leitura	colaborativa,	
leitura em voz alta pelo professor, leitura programada e leitura de escolha pessoal (1998, p. 72-74). Nessa 
mesma direção, a proposta de trabalho para a formação de professores do Pnaic indicou algumas atividades 
permanentes a serem realizadas em cada encontro e a primeira delas foi a leitura para deleite, que consiste 
na	“[...]	leitura	de	textos	literários,	com	conversa	sobre	os	textos	lidos,	incluindo	algumas	obras	de	literatura	
infantil, com o intuito de evidenciar a importância desse tipo de atividade” (BRASIL, 2012, p. 32) com as 
crianças.	Isso	indica	que	em	mais	uma	orientação	oficial,	agora	de	formação	de	professores	oferecida	pelo	
poder	público	–	Ministério	da	Educação	–	MEC	–	a	leitura	entra	com	o	viés	compartimentado,	sob	a	ótica	dos	
“tipos	de	leitura”.

Em	face	de	tais	considerações	nos	ancoramos	em	Chartier	(2001)	que	observa	e/ou	descreve	os	múltiplos	
empregos	do	termo	“leitura”	e	em	seus	estudos	que	em	muito	contribuem	para	uma	visão	mais	ampla	do	
campo dos estudos referentes às práticas de leitura e sua trajetória como prática social, e em Bakhtin que nos 
esclarece	que	“A	palavra	é	uma	espécie	de	ponte	lançada	entre	mim	e	os	outros”	(BAKHTIN,	2009,	p.	117)	e	ao	
trazer	o	conceito	de	dialogismo	entre	interlocutores,	considerando	que	o	sentido	do	texto	e	a	significação	das	
palavras	constroem-se	na	produção	e	interpretação	de	textos,	de	acordo	com	a	relação	entre	os	sujeitos.	Dessa	
forma,	apresentamos	alguns	questionamentos	e	reflexões	advindas	da	prática	docente	e	da	participação	da	
formação do Pnaic como orientadora de estudo no município de Serra-ES e como formadora pela Universidade 
Federal	do	Espírito	Santo	–	Ufes,	que	nos	ajudam	a	pensar	sobre	implicações	de	uma	prática	de	alfabetização	
realizada	a	partir	das	orientações	de	uma	formação	de	professores	alfabetizadores.

Mediante	as	considerações	apresentadas	e	ao	pensarmos	a	respeito	da	orientação	dada	pela	formação	
de professores alfabetizadores do Pnaic acerca da leitura para deleite,	passamos	a	indagar:	Que	concepções	
de leitura e literatura embasam os enunciados do Pnaic? De que forma essa concepção de leitura e literatura 
contribui para o processo de alfabetização pelo qual o Pnaic prima?

E quando se fala de leitura para deleite

Considerando	a	leitura	sob	a	ótica	dos	“tipos	de	leitura”	e	pensando	na	leitura para deleite mediante as 
proposições	do	Pnaic	(2013-2014),	as	indagações	que	fazemos	são:	Quais	as	contribuições	da	proposta	de	
leitura para deleite	para	qualificação	da	alfabetização?	Quais	os	desdobramentos	da	prática	de	leitura para 
deleite	na	prática	educativa?	Como	essa	proposta	têm	se	configurado	nas	práticas	escolares	de	alfabetização?	
O que dizem os sujeitos envolvidos na formação do Pnaic sobre essa proposta?

As	respostas	para	as	reflexões	apresentadas	só	poderão	se	delinear	a	partir	do	trabalho	de	pesquisa	o	qual	
almejamos.	No	entanto,	alguns	indícios	nos	foram	deixados,	ao	vermos,	ao	ouvirmos	e	ao	lermos	os	relatos	de	
formação docente, revelando-nos que práticas de leituras, mesmo as para deleite, que visam a fruição ou o 
prazer do leitor, quando fazem parte de um processo pedagógico, já estão inevitavelmente escolarizadas, uma 
vez que passam a fazer parte do processo de ensino/aprendizagem organizado para se realizar estratégias 
visando cumprir determinados objetivos.

Vale ressaltar que quando procuramos mapear alguns artigos produzidos a respeito da temática que 
nos	propomos	apresentar	a	fim	de	encadear	os	diferentes	elos	já	tecidos	por	estudiosos	em	seus	diálogos	



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização130

sobre a leitura para deleite, discutindo sentidos produzidos e sinalizando outros que ainda podem ser 
trabalhados,	não	encontramos	trabalhos	que	tratassem	da	temática	especificamente.	Na	busca,	achamos	
muitas referências a blogs3	de	professores,	o	que	nos	deixou	pistas	de	um	lócus profícuo de investigação de 
como	as	orientações	de	trabalho	com	a	leitura	do	Pnaic,	em	específico	a	para deleite,	têm	se	configurado	no	
âmbito das práticas escolares de alfabetização, bem como possíveis desdobramentos da prática de leitura 
para deleite na prática educativa.

Diante desse quadro, buscamos encontrar artigos que tratassem, em outros termos, da leitura como fruição, 
do	ensino	da	leitura,	das	concepções	e	das	representações	de	leitura	e	suas	implicações	pedagógicas.	Essa	
busca permitiu-nos, primeiramente, entender, assim como nos mostra Colello (2010, p.47)

[...]	que	diferentes	concepções	historicamente	constituídas	sobre	a	leitura	(GERALDI	1993,	1996;	

FIORIN,	2009;	ROJO,	2001)	coexistem	na	escola,	criando	um	cenário	de	imprecisão	de	objetivos,	

ineficiência	das	práticas	de	planejamento	e	avaliação,	desajustamento	metodológico,	insegurança	

dos professores, desequilíbrio do projeto educativo e incerteza dos resultados.

E,	nesse	sentido,	que	os	procedimentos	de	leitura,	ou	os	“tipos	de	leitura”,	tal	como	nos	é	apresentado	
nos PCN-LP (1997; 1998) podem vislumbrar os vícios das práticas pedagógicas e a lógica de primazia a uma 
metodologia em detrimento de outra.

Outro aspecto que também se delineou foi o deleite como fruição no sentido da sensibilidade estética 
(SILVA;	SILVEIRA	2013),	ou	seja,	aquela	leitura	que	estimula	sensações,	que	impulsiona	a	criatividade	e	que	
permite	a	interação	do	leitor	com	o	texto.	Daí	a	relação	da	leitura	com	a	literatura,	que	por	prescindir	a	
relação	dialógica	do	leitor	com	o	texto,	atribuindo	sempre	seus	sentidos	e	compreendendo	os	do	autor,	lhe	
tira	o	título	de	leitor	superficial	e	lhe	permite	maior	proficiência.	Souza,	Correia	e	Vinhal	(2011)	que	também	
consideram a leitura em seu caráter interativo, defendem uma forma de ensino com base na leitura literária, 
pois essa vincula fantasia e realidade, ou seja, socializa a compreensão dos problemas, o conhecimento do 
real a partir da fantasia.

Essas	considerações	remetem-nos	a	pensar	sobre	a	orientação	de	trabalho	com	a	leitura	e	com	a	literatura	
na	escola,	em	específico	a	para deleite, presente na proposição do Pnaic (2013-2014), indagando mais: Até 
que ponto o que é chamado de leitura para deleite estimula o desenvolvimento estético das crianças? Quais 
limitações	e/ou	potencialidades	podem	ser	delimitadas	a	partir	dessa	prática?	Que	outras	orientações	com	
a	leitura,	também	importantes,	estão	sendo	desconsideradas,	quando	se	prima	por	uma?	Tais	pontuações	
podem legitimar ou colocar sob suspeita a legitimidade da proposta e nos instiga a também querer investigar 
as	implicações	dessa	nas	práticas	escolares	de	alfabetização.

Souza,	Correia	e	Vinhal	(2011)	reafirmam	que	os	modos	de	ler	e	a	diversidade	de	textos	também	devem	
ser privilegiados no ensino da leitura e que a primazia por leituras literárias não dão conta da gama de 
aprendizagens importantes para a formação das crianças. Para as autoras,

[...]	cabe	ao	educador	propor	um	trabalho	com	diferentes	tipos	e	gêneros	de	texto	em	uma	ativi-

dade sequenciada, pois ao ter contato com a diversidade o aluno pode estabelecer uma interação 

maior	com	as	especificidades	e	características	dos	textos	escritos	[...]	(p.	161).

Problematizando ainda a questão da leitura para deleite, a maioria dos autores faz essa relação 
acrescida	da	noção	de	fruição	compreensiva	ou	compreensão	fruidora,	ou	seja,	“ao	mesmo	tempo	em	que	
nos deleitamos com a literatura, aprendemos algo com ela e ao mesmo tempo em que aprendemos algo, 

3 Blog é uma ferramenta de comunicação popular da internet, um site, ou seja, uma página na internet cuja estrutura permite a 
atualização rápida a partir de acréscimos de informações de conteúdo pessoal, profissional, informativo e educativo.
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temos	o	prazer	estético	de	ler	um	texto	literário”	(SOUZA;	CORREIA;	VINHAL,	2011,	p.	158).	Essa	lógica	é	a	
que	percebemos	nas	orientações	do	Pnaic	(2013-2014)	sobre	o	assunto,	uma	vez	que	compõe	um	momento	
de	leitura	e	diálogo	com	o	texto	lido,	tornando	o	texto	um	evento	sociocomunicativo,	que	ganha	existência	
dentro de um processo interacional.

Depreendemos que o momento de leitura para deleite tal como é proposto, com foco na interação, é uma 
experiência	potente	para	as	crianças	que	“[...]	superando	a	dimensão	monológica	da	escrita,	tem	o	mérito	
de recuperar a natureza essencialmente linguística da leitura, isto é, um processo interativo instituído pelo 
encontro	de	pessoas	(o	autor,	o	leitor	e	as	múltiplas	vozes	que	eles	representam)	[...]”	(COLELLO,	2010,	p.48).	
No entanto, o que sinalizamos é para a primazia da prática e para o que se faz (ou não) a partir dela. Sabemos 
que	as	apropriações	são	imensuráveis	e	incontroláveis,	pois	postula	a	invenção	criadora	no	próprio	cerne	dos	
processos	de	recepção	(CHARTIER,	2002b),	mas	como	tem	se	configurado	a	prática	atrelada	às	concepções	
que a norteiam são fundamentais para um mapeamento e compreensão da repercussão de um programa 
nacional de formação de professores que geram impactos na alfabetização de crianças e na formação de 
leitores.

Dessa forma, partimos do entendimento de leitura como uma prática cultural, uma produção de sentidos, 
que	tem	significações	variadas	e	que	se	estabelece	por	meio	das	interações.	Assim,	tecemos	um	diálogo	com	
Bakhtin (2009; 2010), por meio do conceito de enunciação e de dialogismo, considerando que é na interação 
social	que	nossas	enunciações	constituem-se	em	elos	numa	corrente	discursiva	 ininterrupta,	produto	e	
produtora de sentidos, compreendendo também que

[...]	a	orientação	dialógica,	coparticipante	é	a	única	que	leva	a	sério	a	palavra	do	outro	e	é	capaz	de	

focalizá-la como posição racional ou como um outro ponto de vista. Somente sob uma orientação 

dialógica interna minha palavra se encontra na mais íntima relação com a palavra do outro, mas 

sem se fundir com ela, sem absorvê-la nem absorver seu valor, ou seja, conserva inteiramente a 

sua	autonomia	como	palavra.	(BAKHTIN,	2008,	p.72).

Dessa	maneira,	no	processo	de	leitura	“[...]	a	palavra	do	outro	coloca	diante	do	indivíduo	a	tarefa	especial	de	
compreendê-la”	(BAKHTIN,	2010,	p.	379).	Da	mesma	forma,	o	leitor,	enquanto	interlocutor	na	relação	dialógica	
da leitura, procura compreender a palavra do outro, em uma atitude ativa e responsiva, fazendo a leitura 
dos enunciados concretos postos e deleitando-se ou não desses enunciados a partir do seu auditório social.

Leitura para deleite: uma prática evidenciada em blogs

Considerando	que	ao	fazermos	busca	na	internet	escrevendo	a	expressão	leitura para deleite há grande 
indicação de blogs de participantes da formação do Pnaic, iniciamos uma investigação preliminar em blogs 
para	delineamento	das	contribuições	e	dos	desdobramentos	da	prática	de	leitura para deleite na prática 
educativa,	de	modo	que	pudéssemos	evidenciar	como	essa	proposta	têm	se	configurado	nas	práticas	escolares	
de alfabetização. Por meio dessa fonte, pretendemos escutar aos sujeitos envolvidos na formação do Pnaic 
(2013-2014)	de	forma	que	possamos	compreender	suas	impressões	sobre	essa	proposta	de	trabalho	com	a	
leitura, sustentando uma relação de respeito com o outro envolvido em nossos enunciados e compreendendo 
a potência do diálogo: seu dinamismo, sua inconclusibilidade, a obrigatoriedade da escuta das respostas às 
palavras enunciadas, a recusa de qualquer sombra de hegemonia de vozes por meio do desmerecimento da 
palavra	do	outro	(BAKHTIN,	2009;	2010).

Teremos, novamente, como apoio, Chartier e Bakhtin, partindo do princípio de que a língua, e a propósito 
dela,	a	leitura,	é	um	fato	social	cuja	existência	se	funda	nas	necessidades	de	comunicação,	atribuindo	um	
lugar privilegiado à enunciação como realidade da linguagem, pois, por meio dos blogs, percebemos que 
as	professoras	buscavam	socializar	 suas	experiências	com	a	 leitura	e	os	saberes	adquiridos	a	partir	da	
interlocução com a formação recebida, corroborando o propósito da interação verbal. Constatamos que o 
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termo leitura para deleite é muito mencionado como atividade a ser desenvolvida em sala de aula e que os 
relatos de professores nos blogs são descritivos de como colocam em ação essa proposta.

No primeiro blog	pesquisado,	<http://professora-te.blogspot.com.br/>,	acesso	em	06	fev.2017,	de	uma	
professora de Campinas-SP, há uma apresentação cujo objetivo de criação do mesmo foi o de contribuir como 
fonte de pesquisa e de partilhar materiais referentes às aulas do curso, bem como um memorial da autora, 
referências	bibliográficas	utilizadas	na	formação	e	a	descrição	de	aulas	do	curso,	na	maioria	das	vezes,	com	
um momento dedicado à leitura para deleite no início das atividades. Na lateral direita do blog, chamou 
nossa	atenção	a	divisão	feita	pela	autora	delimitando	“Histórias	para	Deleite”	onde	apresenta	uma	série	de	
títulos de livros infantis como indicação. Ao lermos os títulos, percebemos que muitos foram sugeridos nos 
cadernos de formação do Pnaic dos anos de 2013 e 2014 e reforçam a proposta de leitura de livros literários 
como	fontes	privilegiadas	para	o	“deleite”.

Figuras 1, 2 e 3: Recorte da lateral direita do blog.

Fonte: http://professora-te.blogspot.com.br

Portanto,	ao	reforçar	a	leitura	de	textos	literários	como	leitura para deleite, vimos o privilégio de um gênero 
discursivo em detrimento de outros que também são importantes nas práticas de leitura alfabetizadoras e, 
nessa	perspectiva,	privilegiar	esses	textos	em	sala	de	aula	como	deleite	deixa	à	margem	outros,	tais	como	
piadas,	 letras	de	músicas,	 textos	dos	próprios	estudantes,	 textos	que	circulam	na	(s)	comunidade	(s)	que	
também	podem	trazer	uma	experiência	estética	significativa.	Ainda,	percebemos	com	isso	forte	influência	de	
determinadas obras constantes no acervo enviado pelo Programa Nacional de Bibliotecas Escolares – PNBE e 
do material entregue às escolas pelo Pnaic (2013-2014) demonstrando, assim que livros infantis têm entrado 
nas salas de aula, que os propósitos do Pnaic impactaram as práticas e que têm se ampliado a concepção de 
leitura	para	além	da	decodificação.
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No segundo blog	pesquisado,	<http://webfoliosalvadorba.blogspot.com.br/p/blog-page.html>,	acesso	
em	06	fev.	2017,	de	autoria	de	um	grupo	de	orientadores	de	estudos	de	Salvador-BA,	há	um	ícone	específico	
intitulado	“Leitura	deleite”,	onde	constam	diferentes	textos,	vídeos	e	fotografias	de	forma	a	relatar	como	se	
davam os momentos de leitura para deleite nas aulas do curso de formação do Pnaic. Dentre esses registros, 
destacamos os seguintes:

Figuras 4 e 5: Recortes de partes do blog.

Fonte: http://webfoliosalvadorba.blogspot.com.br/p/blog-page.html

Na imagem 5, lê-se:

LEITURA DELEITE – CADÊ, CADÊ from Marisa Seara A proposta das Professoras da Escola Municipal 

de Periperi com o Deleite Cadê cadê foi muito especial. Antes da apresentação dos slides o nome 

dos elementos procurados na história foram entregues para as cursistas. Então era necessário ler 

e no momento do conto, a medida que iam perguntando Cadê o (elemento) que estava aqui? a 

pessoa que estava com a palavra do elemento procurado se pronunciava. Participação, alegria, 

leitura e prazer que pode ser, tranquilamente, partilhado com as crianças!

O	que	nos	chama	a	atenção	nessas	partes	são	as	escritas:	“Uma	fonte	de	alegria”,	“Pois	a	leitura	deleite	
para	professor	não	é	enfeite,	é	ler	com	gosto	e	sentir”	(imagem	4)	e	“Participação,	alegria,	leitura	e	prazerque	
pode ser, tranquilamente, partilhado com as crianças!” (imagem 5), ou seja, há uma delimitação da leitura 
para deleite	voltada	para	a	alegria	e	o	prazer,	sem	considerar	outras	experiências	estéticas	(de	dor,	angústia,	
tristeza,	saudosismo,	por	exemplo)	também	potentes	para	a	formação	do	leitor.	Há	uma	vinculação	do	prazer	
em ler com esse deleite alegre, como se não fosse possível sentir leitura de outras formas. Outras passagens 
do blog, no tópico leitura deleite, reforçam essa ideia, com outros relatos de momentos voltados à leitura 
deleite com esse teor de contentamento e com dinâmicas de valorização da amizade e musicalização, em 
que a participação do leitor e do ouvinte é estimulada. Nessas passagens, há de se destacar, se instaura um 
dialogismo	significativo,	pois	a	interlocução	dos	sujeitos	estimula	produções	de	sentidos	importantes	para	a	
formação	do	leitor.	E	como	vimos	que	os	relatos	ali	presentes	compõem	práticas	alfabetizadoras	relacionadas	
à	leitura,	tais	mediações	favorecem	a	qualificação	da	alfabetização,	embora	reforcem	uma	concepção	de	
leitura compartimentada.

O terceiro blog <http://pedagogiadaservi.blogspot.com.br/2013/06/nossa-1-leitura-deleite-Pnaiccamaqua.
html>,	acesso	em	06	fev.	2017,	é	de	uma	professora	de	Camaquã-RS.	Na	lateral	direita	deste	blog também 
tem um ícone referente à leitura para deleite e nessa página consta o seguinte:
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Figura 6: Recorte de parte do blog.

Fonte: http://pedagogiadaservi.blogspot.com.br/2013/06/nossa-1-leitura-deleite-Pnaiccamaqua.html

Nessa página do blog,	a	 leitura	deleite	é	definida	como	uma	estratégia	de	 formação	de	 leitores.	Tal	
perspectiva	vem	ao	encontro	do	chamado	“tipos	de	leitura”	presentes	nas	sugestões	didáticas	dos	PCN-LP,	
ou	seja,	o	exposto	no	blog	atende	à	orientação	do	órgão	oficial,	dada	por	meio	da	formação,	e	mostra,	mais	
uma vez, que isso tem impactado as práticas alfabetizadoras. Ainda, no decorrer da página apresentada, há 
também	proposições	para	a	realização	do	trabalho	antes,	durante	e	após	a	leitura,	indiciando	como	essa	
proposta	tem	se	configurado	nas	práticas	escolares	de	alfabetização.

Figuras 7, 8 e 9: Recortes de partes do blog.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 135

Fonte: http://pedagogiadaservi.blogspot.com.br/2013/06/nossa-1-leitura-deleite-Pnaiccamaqua.html

As	orientações	apresentadas	pelo	blog (imagens 7, 8 e 9) demonstram uma prescrição de um trabalho 
com	a	leitura,	podendo	configurar-se	como	“receita	pronta”	para	esse	trabalho.	Logo,	podemos	depreender	
que, para além de ser uma leitura deleite, tal procedimento vai além da fruição, revelando-se pretexto para 
a proposição de outras atividades escolares.

Por	fim,	no	blog	<http://www.blogpaodeacucarnews.com.br/2013/08/leitura-deleite.html>,	acesso	em	
06	fev.	2017,	a	leitura	para	deleite	está	muito	relacionada	ao	lúdico.	Nele,	o	relato	baseia-se	na	crença	de	
que usando a criatividade em suas leituras deleites é possível estimular a imaginação e a curiosidade dos 
alunos, fazendo com que eles prestem mais atenção no que está sendo contado e interpretado (teatralizado). 
Pelas	fotografias	apresentadas	percebe-se	que	há	uma	encenação	e	uma	caracterização	por	parte	de	quem	
conta a história, mostrando-nos que a indicação da atividade permanente realizadas em cada encontro de 
formação	repercutiu,	de	forma	lúdica,	nas	práticas	de	leituras	realizadas	pelas	professoras	com	as	crianças	
em suas salas de aula.
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Figura 10 – Recorte de partes do blog.

Fonte: http://www.blogpaodeacucarnews.com.br/2013/08/leitura-deleite.html

O	lúdico	apresenta-se	não	somente	na	maneira	como	é	proposta	a	leitura	como	também	nas	roupas	
e	ornamentações,	 entretanto	 torna-se	 importante	o	questionamento	de	qual	é	a	objetividade	dessa	
caracterização:	o	 reforço	do	 lúdico?	a	atenção	das	crianças?	Tais	questionamentos	nos	 fazem	voltar	à	
concepção do que seja a leitura deleite e sua representação, uma vez assume um objetivo diferente ao que 
se	propuseram	as	orientações	do	Pnaic	e	demonstra	outro	desdobramento	da	prática	de	leitura para deleite 
para a prática educativa.

Algumas considerações ... buscando contrapalavras

Ao propormos um projeto de pesquisa sobre leitura deleite a partir de uma orientação de formação 
continuada de professores alfabetizadores de âmbito nacional e ao elaborarmos o presente artigo 
reconhecemos o papel fundamental da leitura nas práticas escolares de alfabetização. Consideramos 
também que, por meio da proposição da prática de leitura para deleite, estimulando a interação com o 
texto	lido,	podemos	possibilitar	às	crianças	o	diálogo	com	os	textos	e	reforçamos	a	perspectiva	dialógica	de	
linguagem advinda dos estudos de Bakhtin e a concepção de leitura como apropriação, invenção, produção 
de	significados	inerentes	aos	estudos	de	Chartier.

Retomando,	assim,	os	questionamentos	que	impulsionaram	este	estudo:	Que	concepções	de	leitura	e	
literatura embasam os enunciados do Pnaic? De que forma essa concepção de leitura e literatura contribui 
para	o	processo	de	alfabetização	pelo	qual	o	Pnaic	prima?	Quais	as	contribuições	da	proposta	de	leitura 
para deleite	para	qualificação	da	alfabetização?	Quais	os	desdobramentos	da	prática	de	leitura para deleite 
na	prática	educativa?	Como	essa	proposta	 têm	se	configurado	nas	práticas	escolares	de	alfabetização?	
O que dizem os sujeitos envolvidos na formação do Pnaic sobre essa proposta? Até que ponto o que é 
chamado de leitura para deleite	estimula	o	desenvolvimento	estético	das	crianças?	Quais	limitações	e/ou	
potencialidades	podem	ser	delimitadas	a	partir	dessa	prática?	Que	outras	orientações	com	a	leitura,	também	
importantes, estão sendo desconsideradas, quando se prima por uma? podemos considerar, tendo em vista 
os blogs	acessados	e	apresentados,	que	a	leitura	deleite	configurou-se,	principalmente,	como	uma	forma	de	



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 137

atendimento	às	orientações	do	programa,	trazendo	obras	renomadas	e	advindas	do	PNBE	e	do	próprio	Pnaic	
(que chegaram às escolas para serem usadas pelos professores), como pretexto para abordagens de temáticas 
e	conteúdos	pedagógicos,	como	uma	forma	de	trabalho	com	o	lúdico	e	como	uma	“porta”	de	entrada	para	
a literatura nas salas de aula.

As	representações	de	leitura para deleite apresentadas nos blogs pesquisados ajudam na ampliação da 
concepção de leitura, o que contribui para o processo de alfabetização pelo qual o Pnaic prima e para a 
qualificação	da	alfabetização	de	modo	geral,	mas	em	contrapartida,	limita	o	desenvolvimento	estético	das	
crianças ao relacionar o prazer da leitura e a ludicidade a sentimentos de alegria e contentamento. Embora 
haja, no que foi apresentado, a impressão de certa prescrição do trabalho com a leitura deleite para a prática 
docente, não se pode negar que esse espaçotempo potencializou a presença da leitura em sala de aula, 
possibilitando	a	interlocução	com	o	texto,	com	o	professor,	os	colegas	e	seus	contextos	de	vida.
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Formação continuada: das discussões sobre concepções a outros 
olhares para a prática pedagógica no contexto escolar

Jacqueline Martins da Silva
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Fernanda de Araújo Frambach
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: O presente trabalho busca apresentar uma proposta de formação continuada de professores 
alfabetizadores,	trazendo	ao	diálogo	as	ações	previstas	por	esta	política	educacional.	Além	disso,	traz	à	cena	
considerações	que	podem	ser	percebidas	no	contexto	da	prática.	Desta	forma,	optamos	por	investigar	o	processo	
formativo no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2013 a 2015. Para a realização deste 
estudo articulamos a análise discursiva de documentos e materiais formativos com entrevistas realizadas com 
professores	alfabetizadores	que	participam	deste	processo	formativo.	Nesse	sentido,	buscamos	refletir	a	respeito	
dos	pressupostos,	ações	e	ressignificações	encontradas	no	decorrer	dos	estudos.
Palavras-chave: Formação Continuada de Professores. Professores Alfabetizadores. Pnaic; Análise do Discurso.

Introdução

Nos	últimos	anos,	o	crescimento	significativo	de	iniciativas	diversas	de	formação,	sob	a	nomenclatura	
“educação	continuada”,	pluralizou-se	consideravelmente.	Gatti	(2008)	ao	discutir	em	um	de	seus	artigos	
sobre	o	indicativo	acima,	sinaliza	que	diante	de	tal	realidade	torna-se	difícil	pensar	em	um	conceito	único.	
Podemos, então, ressaltar que a própria concepção de formação continuada revela um vasto campo de 
possibilidades, compreendendo desde um conceito restrito que envolve cursos estruturados e formalizados 
oferecidos	após	a	graduação	ou	após	ingresso	no	exercício	da	docência,	até	um	conceito	amplo	e	genérico,	
abrangendo	qualquer	tipo	de	atividade	que	venha	a	contribuir	para	o	desempenho	profissional	tais	como:	
reuniões	pedagógicas	coletivas	nas	escolas,	trocas	cotidianas	com	os	pares,	participação	em	congressos,	
seminários, cursos de diversas naturezas e formatos oferecidos pelas Secretarias de Educação ou outras 
instituições,	processos	de	educação	a	distância	(por	vídeo	ou	teleconferências,	cursos	via	internet	etc.).	
Enfim,	situações	que	oportunizam	informação,	reflexão,	discussão	e	trocas	que	favoreçam	o	aprimoramento	
profissional.

Portanto,	 ter	um	olhar	atento	para	as	 inúmeras	propostas	 formativas	existentes	ou	que	estão	por	
vir	mostra-se	 fundamental,	 sobretudo	a	fim	de	considerar	a	perspectiva	de	 formação	que	 “passa	pela	
experimentação,	pela	inovação,	pelo	ensaio	de	novos	modos	de	trabalho	pedagógico.	E	por	uma	reflexão	
crítica	sobre	sua	utilização.”	(NÓVOA,	1995	p.	28).	Afinal,	as	proposições	ora	originam-se	do	sistema	público,	
ora	são	oferecidas	nas	próprias	escolas,	ou	ainda	por	instituições	de	natureza	diversa	(organizações	não	
governamentais,	fundações	e	consultorias	privadas)	que	se	beneficiam	do	fato	de	que	nos	planos	de	cargos	
e	salários	de	muitos	sistemas	de	ensino	há	uma	compensação	financeira	vinculada	ao	quantitativo	de	horas	
de formação continuada cursadas.

Nesse sentido, podemos inferir que a oferta de tantos tipos formação não é desprovida de 
intencionalidade.	Essa	vastidão	de	opções	formativas	pode	trazer,	de	modo	implícito	ou	explícito,	o	discurso	
da necessidade de atualização e/ou renovação, criando a concepção de que a educação continuada serviria 
na verdade para preencher lacunas provenientes de formação inicial precária. Aliado a isso, é possível 
encontrarmos	ainda	a	factual	realidade	de	que	nem	sempre	há,	de	fato,	nas	formações	o	compromisso	de	
aprofundamento	dos	estudos,	pois	o	que	ressoa	é	um	“argumento	da	incompetência”	(MAUÉS,	2014)	e	a	
responsabilização do professor pela (não) qualidade da educação, fazendo com que a formação continuada 
docente	seja	reconhecida	como	eixo	estratégico.
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Diante	disso,	uma	sucessão	de	políticas	públicas	compõe	o	cenário	atual	com	mínimas	 investigações	
acadêmicas	que	 se	debruçam	em	pesquisar	 concepções,	 intenções	e	desdobramentos	dos	processos	
formativos	no	contexto	escolar.	Tal	situação	é	apontada	por	Gatti,	Barreto	e	André	(2011),	que	apresentam	
na obra Políticas docentes no Brasil: um estado da arte uma análise de vários programas elaborados e postos 
em	prática	nos	últimos	anos	pelo	governo	federal,	visando	aos	cursos	de	formação	inicial	e	continuada	de	
professores.	As	autoras	fazem	um	minucioso	exame	documental	sobre	as	propostas	e	ações	para	a	formação	
e	a	carreira	docente.	Além	disso,	apresentam	um	estudo	de	campo	no	qual	analisam	ações	implementadas	
por	alguns	estados	e	municípios	brasileiros,	reafirmando	ao	longo	do	texto	a	necessidade	destas	políticas	
ouvirem	os	profissionais	que	delas	participam,	bem	como	serem	investigadas	epistemologicamente	e	olhadas	
por dentro.

Inspiradas	nas	autoras	mencionadas,	 apontamos	algumas	 considerações	em	 relação	à	 formação	
continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) que podem ser percebidas no 
contexto	da	prática	(BOWE;	BALL,	1992).	Para	empreendermos	esta	tarefa,	analisamos	o	processo	vivenciado	
no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, nos anos de 2013 a 2015. Ao procedermos tal estudo, 
elegemos	como	opções	metodológicas	a	análise	dos	documentos	e	materiais	 formativos	desta	política	
pública,	com	o	objetivo	de	identificar	os	pressupostos	e	concepções	de	formação	docente	e	as	ações	previstas,	
articulada	a	uma	análise	discursiva	 (BAKHTIN,	2011)	a	partir	de	entrevistas	 realizadas	com	professores	
alfabetizadores que participaram desta proposta no município investigado.

Os documentos e materiais formativos do Pnaic e os discursos docentes

Antes	de	apontarmos	as	concepções	de	formação	continuada	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	
Idade	Certa	(Pnaic),	convém	descrevermos	brevemente	esta	política	pública.	Iniciamos	pelo	próprio	título	
que	se	apresenta	como	um	“Pacto”	por	enfatizar	“um	compromisso	formal	assumido	pelo	governo	federal,	o	
Distrito Federal, os estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 
anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental.”	(BRASIL,	2012a).	Este	tem	como	eixos	estruturantes:	
Formação	Continuada	de	Professores	Alfabetizadores;	Materiais	Didáticos	e	Pedagógicos;	Avaliações;	Gestão,	
Controle e Mobilidade Social.

O	Pnaic	teve	seu	início	em	2012,	com	uma	adesão	de	quase	100%	dos	municípios	brasileiros,	indicativo	
de	sua	ampla	aceitação.	Sua	concepção	é	marcada	pela	experiência	anterior	do	Pró-Letramento,	uma	
política de formação realizada de 2005 a 2011 em todo o país. Além disso, embasou-se no PAIC – Programa 
de Alfabetização na Idade Certa – instituído no estado do Ceará em 2007, que incluiu mais de quinze mil 
professores dos 184 municípios cearenses.

A	formação	continuada,	eixo	primordial	do	programa,	está	organizada	num	sistema	“em	cascata”,	que	
permite atingir uma quantidade enorme de pessoas, considerando-se todo o país: os formadores, selecionados 
pelas	Instituições	de	Ensino	Superior	(IES)	coordenadoras,	realizam	encontros	formativos	com	os	orientadores	
de estudo selecionados pelos municípios; estes, por sua vez, atuam com os professores regentes no ciclo de 
alfabetização	(1º,	2º	e	3º	anos	do	Ensino	Fundamental	e	turmas	multisseriadas),	que	é	o	público	alvo	do	projeto.	
Inicialmente, a previsão era de uma formação de 240 horas (120 horas em Alfabetização em Linguagem no 
ano de 2013 e 120 horas em Alfabetização Matemática em 2014), mas esta proposta foi ampliada a partir da 
demanda dos professores em todo o país e no ano de 2015 reiniciou-se em agosto com ênfase na integração 
curricular dos demais campos do conhecimento, tendo continuidade em 2016.

A proposta de formação docente deste programa é apresentada no documento Caderno de Apresentação, 
cujo	objetivo	é	expor	as	informações	e	princípios	gerais,	e	no	Caderno Formação de Professores: princípios e 
estratégias formativas,	que	traz	os	pressupostos	da	formação	e	orientações	para	a	organização	dos	encontros.	
Além	destes,	os	participantes	receberam	os	Cadernos	de	Formação,	que	contém	textos	teóricos	sobre	os	temas	
elencados;	relatos	de	professores	alfabetizadores;	sugestões	de	atividades;	avaliações	e	leituras;	sugestões	
da	dinâmica	da	formação;	estratégias	para	a	reflexão	sobre	a	prática	do	professor;	discussões	sobre	o	uso	
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dos materiais didáticos etc. Neste trabalho, analisamos o Caderno de Apresentação, o Caderno Formação de 
Professores e os 24 Cadernos de Linguagem, distribuídos no ano de 20131.

A análise dos cadernos leva-nos a indagar em que medida os professores continuam sendo reduzidos 
à	condição	de	audiência	passiva,	como	se	 fossem	receptores	e	beneficiários	de	discussões	e	sugestões	
propostas.	Tal	proposição	vai	ao	encontro	de	uma	das	possíveis	interpretações	que	os	documentos	nos	dão.	
Neles	podemos	encontrar	uma	tentativa	de	que	os	textos,	de	caráter	prescritivo,	sirvam	“de	apoio	para	os	
professores matriculados no curso de formação” (BRASIL, s.d., 31). Portanto, cabe considerar que o objetivo 
é	influenciar	especialmente	o	trabalho	do	professor	alfabetizador,	conforme	enunciado:

Os	cadernos	que	compõem	e	ajudam	a	estruturar	a	formação	foram	elaborados	por	professores	

universitários,	pesquisadores	com	experiência	em	formação	de	professores,	e	professores	da	

Educação	Básica.	Todos	trabalharam	juntos	para	 inserir	nos	textos	sugestões de atividades e 

reflexões sobre o que pode ser feito em uma sala de aula de alfabetização para que os alunos 

aprendam a ler e escrever dentro de uma perspectiva social de inclusão e participação. (BRASIL, 

2012c, p. 34, grifo nosso).

Este potente discurso traz indícios que nos leva a supor que a intenção dos materiais pode perpassar 
o viés instrucional, à medida que sugere ao outro o que ser feito em sala de aula. Nesse sentido, podemos 
supor que tal posicionamento e o modo como a formação continuada é compreendida estão intrinsecamente 
relacionados, conforme encontramos em outro trecho:

A formação continuada dos professores alfabetizadores precisa garantir, dentre outros aspectos, 

as ferramentas para alfabetizar com planejamento. A alfabetização ocorre no dia a dia e deve 

ser voltada para cada um dos alunos. Portanto, o curso tem enfoque sobre os planos de aula, as 

sequências didáticas e a avaliação diagnóstica, onde se faz um mapeamento das habilidades 

e competências de cada aluno, para traçar estratégias que permitam ao aluno aprender efeti-

vamente. A formação precisa garantir ainda o aprofundamento dos conhecimentos sobre alfa-

betização, interdisciplinaridade e inclusão como princípio fundamental do processo educativo. 

(BRASIL, s.d, p. 23).

Os	termos	“ferramenta”	e	“aprofundamento	dos	conhecimentos”	nos	levam	a	refletir	que	o	documento	põe-
se em conformidade com as propostas de formação continuada concebidas com a ideia de capacitar, treinar, 
atualizar,	reciclar	e	assim	por	diante.	Por	esse	viés,	os	professores	seriam	vistos	apenas	como	expectadores,	
o	que	segundo	Andrade	(2011,	p.	7)	“apenas	os	desacelera”.	Essas	propostas	podem	desprivilegiar	o	sujeito,	
além de colocá-lo numa posição de passividade, ou podem ainda como Kramer, Jobim e Souza nos alertam 
(1996,	p.156)	“gerar	no	professor	reações	de	descrédito,	de	cansaço,	de	aversão”.

Outro ponto que observamos no trecho do documento é o enfoque dado aos planejamentos, visto que 
estes deveriam contemplar, sobretudo, as sequências didáticas e a avaliação diagnóstica, que por sua vez 
devem mapear as habilidades e competências a serem desenvolvidas pelos alunos. Daí, uma pergunta nos 
inquieta: Em que medida os professores continuam sendo reduzidos à condição de audiência passiva? Diante 
das	proposições	expostas	acima,	ficamos	a	refletir	que	a	figura	do	professor	pode	estar	subjulgada,	já	que	

1 Nos anos de 2013 e 2014, os professores alfabetizadores receberam os cadernos impressos. Em 2013, o material formativo era 
composto por oito unidades, distribuído para os docentes de cada ano de escolaridade, totalizando vinte e quatro cadernos, além 
de oito cadernos direcionados para a educação no campo. No ano de 2014, após algumas críticas a essa configuração, houve a 
reelaboração do material, sendo concebido um único caderno para os professores alfabetizadores que atuavam nos três anos do 
ciclo de alfabetização. Em 2015, verifica-se uma tentativa de retomar os assuntos que foram avaliados pelos participantes como 
necessitando de aprofundamento, e por isso material de formação passou a ser composto por artigos, elaborados por diferentes 
autores de distintas universidades, mas que não foram impressos, estando disponíveis apenas no formato digital no site do programa: 
<http://pacto.mec.gov.br/documentos-importantes>. Acesso em: 31 out 2016.
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não	lhe	é	dada	a	oportunidade	de	contribuir	com	os	instrumentos	de	avaliação.	O	discurso	a	seguir	reafirma	
esse	contexto:

Caso o professor não disponha de um material específico de registros de aprendizagens disponi-

bilizado por sua rede de ensino,	poderá	ser	feito	mediante	fichas	de	avaliação	diagnósticas,	que	

podem ser acessadas no material disponível no Programa de Professores Pró-letramento, no site 

do Ministério da Educação, bem como no portal desse Programa. (BRASIL, 2012b, p. 14, grifo nosso).

Com olhar sensível, estranhamos e nos incomodamos com o discurso do trecho acima. Uma leitura mais 
atenta pode desvelar que é possível que haja no documento a intencionalidade de desconsiderar o professor 
como sujeito capaz de elaborar materiais de avaliação diagnóstica e que, portanto, necessita de modelo 
pronto,	“oficial”,	ou	seguir	fichas	preestabelecidas.	Argumentamos	que	refletir	sobre	essas	questões	contribui	
para	que	exerçamos	uma	postura	de	criticidade,	reflexividade	e	uma	prática	consciente,	como	Paulo	Freire	
já	defendia.	Além	disso,	fortalecemos	a	luta	por	ações	e	políticas	formativas	em	que	os	sujeitos	e	suas	vozes	
ocupem lugar de centralidade.

Projeta-se,	nesse	caso,	uma	imagem	de	professor	como	executor	de	propostas	metodológicas	elaboradas	
por aqueles que têm a autoridade sobre o assunto, não apenas no que se refere à avaliação dos discentes, 
mas em relação à prática pedagógica, uma vez que perpassaria também a intenção de instrumentalizá-lo 
para utilizar os materiais didáticos, como vemos a seguir:

Nas	seções	seguintes,	a	fim	de	ajudarmos	o	aprendiz	a	se	alfabetizar	de modo eficaz, vamos abor-

dar	questões	referentes	à utilização de materiais didáticos na prática pedagógica dos professores, 

que são fundamentais para a apropriação do SEA. (BRASIL, 2012b, p. 24)

Mais	uma	vez,	explicita-se	o	conceito	de	formação	continuada	como	“capacitação”,	para	que	os	professores	
alcancem	os	objetivos	propagados	pela	política	e	por	isso,	os	autores	dos	cadernos	se	propõem	a	subsidiá-los	
a	fim	de	que,	assim,	os	alunos	consigam	aprender	de	maneira	eficaz.

Não	obstante,	esta	formação	precisa	estar	“em	consonância	com	as	mudanças	que	se	operam	no	campo	
do	conhecimento”,	 como	a	necessidade	de	 “associar	novas abordagens do ensino da língua às ‘novas 
concepções’	de	formação”	(BRASIL,	2012d,	p.	9,	grifo	do	autor).	Nesta	perspectiva,	os	materiais	formativos	
são	elaborados	para	uma	“leitura	prática”,	tendo	em	vista	a	enorme	quantidade	de	descrições	de	sequências	
didáticas, projetos e atividades, mas sem evidenciar a necessidade de aprofundamento teórico, uma vez 
que	as	concepções	subjacentes	ao	programa	são	rarefeitas	e	sem	nenhuma	indicação	de	reflexão	quanto	às	
propostas sugeridas. Assim, podemos observar que o professor recebe a imagem de receptor de um saber e de 
proposições	que	lhe	dizem	respeito	diretamente	e	são	alvos	de	uma	retórica	dominante	da	cientificidade	e	da	
administração	difundidos	em	discursos	sobre	eficácia,	competências	e	habilidades	que	precisam	ser	medidas	
e	controladas.	Conforme	Tardif	e	Lessard	(2011),	tais	visões	centram-se	no	que	os	professores	deveriam	ou	
não	fazer	e	não	no	que	eles	realmente	são	e	fazem	e	são	desacompanhadas	de	uma	reflexão	sobre	o	trabalho	
docente	e	as	condições	em	que	este	se	realiza.

Com	base	nestas	considerações,	torna-se	fundamental	analisar	como	os	docentes	realizam	a	leitura	destes	
materiais e se e como	estes	influenciam	suas	práticas	pedagógicas.	Por	isso,	buscamos	ouvir	professores	
alfabetizadores	sobre	estas	questões	e	apresentamos	a	seguir	discursos	que	nos	conduzem	a	algumas	
reflexões.

A partir de entrevistas com três professores que participaram desta proposta no município de Niterói-RJ, 
foi-nos possível compreender que tanto os motivos para essa participação quanto os processos de leitura 
dos	materiais	formativos	foram	distintos	e	podem	não	condizer	com	as	intenções	pressupostas	inicialmente.	
Vejamos o que eles nos revelam em seus discursos:
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Eu	não	tinha	nenhuma	experiência.	Mas,	aqui,	o	Pnaic	quando	surgiu,	em	2013,	foi	o	ano	que	

eu entrei para a prefeitura de Niterói. Aí, eu falei assim: Aí, gente! E agora? Porque era um 

desespero na sala de aula. Como é que vai ser? O que é que eu vou fazer? Como vai ser? Tudo 

bem que na faculdade, você tem a teoria, como é, você lê os livros, os teóricos, mas na prática 

é totalmente diferente. Aí, veio o Pnaic e então eu falei: vou fazer! Eu quero entrar! Vamos 

saber como é que é esse Pnaic, já que é na idade certa, vamos entrar para saber como é que 

é. (Professor José, 2015)

Eu acho que a gente deve fazer de tudo para ajudar a criança alcançar a leitura, quer dizer, alcan-

çar o processo de leitura e escrita no primeiro ano. Então, pensando nisso, né? Em fazer um bom 

trabalho na alfabetização foi que eu me interessei no Pnaic. Foi mais por conta disso: pensando 

no meu trabalho para melhorar minha prática. (Professora Rosa, 2015)

Podemos	depreender	que	os	discursos	sobre	eficiência-eficácia,	que	seriam	conseguidas	por	meio	da	
“capacitação”,	 “reciclagem”,	 “qualificação”,	 são	 refratados	nas	enunciações	docentes	para	 justificarem	
sua	integração	nesta	proposta	de	formação.	A	professora	Rosi,	por	exemplo,	 indica	como	motivo	de	sua	
participação	a	necessidade	de	estar	 “mais	preparada”	e	aperfeiçoar	 sua	prática	atuando	no	primeiro	
ano do ciclo de alfabetização. Nessa enunciação, podemos reconhecer o eco de um discurso em que a 
“aprendizagem”	do	professor	assume	um	lugar	de	destaque,	desejando-se	que	esta	seja	contínua	ao	longo	
da	carreira	docente	com	o	objetivo	de	alcançar	ou	manter	um	patamar	profissional	de	qualidade,	a	fim	de	
desempenhar	seu	papel	de	modo	“eficiente”,	com	receio	de	uma	responsabilização	por	um	fracasso	escolar,	
conforme	apontado	por	Maués	(2014).	Já	o	professor	José	afirma	que	seu	interesse	em	participar	se	deu	por	
um	processo	pessoal,	de	insegurança	quanto	ao	que	fazer	na	escola	por	ser	“novato”.	Destaca,	através	do	
relato	de	sua	história,	as	contradições	vividas	no	início	do	“lecionar”,	mesmo	tendo	se	formado	pouco	antes	
da	inserção	na	docência.	Ele	frisa	também	a	grande	expectativa	em	participar	da	formação	para	entender	o	
que	estaria	significado	no	termo	“Idade	Certa”,	o	que	traz	à	cena	o	investimento	das	reformas	educacionais	
para	incutir	nos	docentes	a	necessidade	de	estarem	alinhados	com	as	“últimas	decisões	em	matéria	de	política	
educacional” (MAUÉS, 2014, p. 53).

Mas,	ao	mesmo	tempo,	José	sinaliza	a	importância	da	socialização	docente.	As	enunciações	“Aí,	gente!	E	
agora?”,	“Vamos	saber	como	é	que	é	esse	Pnaic,	já	que	é	na	idade	certa,	vamos	entrar	para	saber	como	é	que	
é!” demonstram que o interesse por participar de encontros com outros docentes é compartilhado por ele 
com professores de seu círculo imediato de trabalho. Assim, apesar de assumirem um discurso que implica no 
conceito	de	formação	enquanto	capacitação,	fica	evidente	nas	enunciações	a	necessidade	de	compartilharem	
experiências,	discutirem	práticas	e	dialogarem	com	outros	pares,	o	que	se	tornou,	segundo	estes	docentes,	
a maior contribuição do Pnaic:

A troca com meus colegas, aqui na formação, tem sido de grande valia para minha formação. 

Porque, na verdade, eu só tinha o quê? A faculdade, os teóricos, os estágios, que não era aquilo... 

você só observava e nunca entrava em prática. Mas a partir do momento que você entra em 

prática, que você entra no fogo para ver como é que é, aí que você vai perceber: Nossa! Sei que 

nada sei! (Professor José, 2015)

Você vê que ali dentro de um grupo, cada um pensa de um jeito. Dissensos e consensos... Então, 

é bom a gente ouvir. A opinião de um e de outro, até para gente se situar, abrir também a nossa 

mente,	ver	outros	horizontes	em	relação	a	nossa	prática.	Então,	eu	gostava	das	discussões	por	

isso: além de compartilhar a prática, das meninas, o trabalho de cada uma, também uma forma 

de	a	gente	refletir	sobre	o	que	estamos	fazendo,	o	que	é	possível	a	gente	melhorar,	o	que	mudar.	

(Professora Rosi, 2015)
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Desta	 forma,	podemos	supor	que	as	concepções	 subjacentes	ao	programa	 foram	ressignificadas	no	
contexto	da	prática,	uma	vez	que	foram	oportunizados	espaços	para	a	socialização	de	experiências	entre	os	
participantes. Contudo, embora reconheçamos a importância dos momentos de trocas e diálogos, desde que 
acompanhados	de	reflexão	e	discussão	coletiva,	argumentamos	sobre	a	relevância	de	um	debate	pautado	
nos	saberes	 teóricos.	E,	 tratando-se	de	uma	proposta	que	dispõe	de	uma	concepção	 teórica	específica	
apresentada nos materiais de formação, reiteramos a necessidade de analisar como estes são lidos pelos 
professores alfabetizadores. Sobre isso, os relatos docentes são elucidativos:

Eu	achei	muito	bom.	[...]	a	proposta	ali	tudo	direitinho	de	como	fazer,	né?	Os	exemplos...	Então,	

eu	achei	isso	bom	porque	é	útil	na	sua	prática	do	dia	a	dia,	e	porque	auxilia	para	você	não	ficar	

naquela prática da mesmice, de sempre folhinha, quadro. Então você é obrigada a sair um pouco 

disso, porque você é obrigada a... essa proposta de a gente estar aplicando na sala de aula. Então, 

esse material que eles disponibilizaram para a gente facilitou a prática do professor, pelo menos 

para mim. (professora Rosi, 2015)

Eu gostei bastante também desse material. Agora, como a gente já falou, é muita teoria que preci-

sava	ser	aprofundada,	muitas	questões	que	a	gente	não	conseguiu	discutir	em	aula.	É	claro	que	a	

gente pode ir lá, ler, você levar para uma reunião de planejamento, discutir... Dá para aproveitar, 

com certeza! Mas... eu acho que se a gente tivesse tido mais tempo de aproveitar o tempo aqui, 

em	grupo,	para	discutir,	teria	sido	mais	interessante.	Então,	eu	acho	que	é	muito	conteúdo,	muita	

informação para pouco tempo. (Professora Luciana, 2015).

Considerando os sujeitos em suas singularidades, mas ao mesmo tempo entendendo que coincidem 
no	fazer	profissional,	é	possível	inferir	que	estes	avaliam	os	textos	dos	cadernos	em	virtude	da	articulação	
com	o	seu	fazer	cotidiano	e	as	condições	disponíveis	para	as	leituras.	Seus	interesses	e	as	análises	dos	
discursos	têm	como	prerrogativa	uma	intenção	particular,	centrada	em	questões	pontuais,	como	o	trabalho	
diário com as crianças, no caso de Rosi e com o fazer de Luciana enquanto pedagoga. A relação com os 
textos	parece,	desta	forma,	converter-se	em	leituras	de	trabalho,	percebidas	a	partir	de	seu	valor	de	uso	
para o atendimento às suas necessidades e resolução de problemas enfrentados em seu fazer cotidiano, 
o que torna ainda mais relevante que os cadernos sejam utilizados de forma consciente e analítica. A 
este respeito, a enunciação de Luciana dialoga com a perspectiva que defendemos sobre a importância 
de	se	abrir	espaço	para	que	os	textos	de	formação	sejam	debatidos	coletivamente,	possibilitando	que	as	
concepções	que	ancoram	esta	política	pública	sejam	reconhecidas	e	analisadas	criticamente,	articuladas	
ao	relato	de	práticas	pedagógicas	inovadoras	construídas	pelos	professores	a	partir	da	reflexão	sobre	a	
experiência,	como	propõe	Nóvoa	(2009).

As	reflexões	anteriores	permitem-nos	compreender	que	as	leituras	realizadas	pelos	professores	estão	
carregadas de sentidos construídos a partir do lugar que ocupam e dos interesses individuais. Os diferentes 
caminhos	tomados	pelos	leitores	dos	cadernos	remetem	a	uma	concepção	bakhtiniana	de	que	o	texto	é	
passível	de	diferentes	compreensões:	“eu	devo	experimentar	a	forma	como	minha	relação	axiológica	ativa	
com	o	conteúdo”.	(BAKHTIN,	2014,	p.	58).	Mas	esta	relação	se	dá	“numa	determinação	recíproca,	tensa	e	
ativa	com	a	realidade	valorizada	e	identificada	no	ato”	(p.	30),	ou	seja,	a	compreensão	crítica	dos	textos	
está	articulada	com	o	contexto	de	leitura	e	com	a	realidade	dos	leitores.	Por	isso,	argumentamos	sobre	a	
necessidade de constituição de espaços dialógicos de formação (ANDRADE, 2010), os quais proponham 
uma	leitura	crítica	dos	materiais	destinados	aos	professores	aliada	à	troca	de	experiências	educativas	e	à	
valorização dos saberes e fazeres docentes.
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Algumas considerações

Os	sistemas	educacionais	públicos	têm,	em	geral,	buscado	implementar	“inovações”	e	“reformulações”	
com	vistas,	supostamente,	a	estabelecer	“novas	práticas”	de	ensino.	Essas	ações	podem	se	configurar	como	
um	riscado	(de)formado,	haja	vista	que	as	histórias	de	cada	indivíduo	em	formação	são	tecidas	nas	múltiplas	
diferenças	e	nas	experiências	únicas.	Programas/propostas/projetos	públicos	de	formação	que	desconsideram	
as	subjetividades,	a	pluralidade	de	vozes	ou	o	caráter	coletivo	e	construtivo	da	educação	podem	configurar-
se	em	“capacitação”	ou	“instrumentalização”.

A	análise	dos	materiais	da	política	pública	de	formação	continuada	de	professores	compartilhada,	em	
parte,	neste	texto	nos	provoca	a	refletir	o	quanto	a	compreensão	linear	de	formação,	bem	como	a	ideia	
de	capacitar,	dar	a	forma	ou	treinar	o	outro	a	fim	de	atingir	os	objetivos	 intentados	pelos	formuladores	
precisam ser discutidas criticamente, pois podem ainda se constituir como alicerce para propostas formativas, 
interferindo	nos	aspectos	organizacionais	da	escola	e	no	desenvolvimento	crítico-reflexivo	e	profissional	do	
docente.

No entanto, os discursos docentes subvertem a lógica aparente do programa, pois ressaltam a importância 
do processo formativo, visto que proporciona a oportunidade de discutirem, analisarem suas práticas com 
base	nos	estudos	teóricos	e	compartilharem	experiências	e	propostas	de	trabalho	pedagógico	das	quais	são	
autores.	Tais	reflexões	nos	levam	a	argumentar	sobre	a	necessidade	de	constituição	de	espaços	dialógicos	
de formação, em que os saberes teóricos e os saberes práticos estejam em harmonia. O estudo da temática 
apresentada	vem	questionar	olhares	simplificadores	e	 reducionistas,	 levando-nos	a	argumentar	sobre	a	
necessidade de fortalecer a autoria docente, o que requer ouvir as vozes desses sujeitos, considerando seus 
saberes, e investir na autonomia docente, tantas vezes reprimida.

Isto	pressupõe	que	a	dimensão	política	da	formação	docente	precisa ser permanentemente (re)pensada, 
a	fim	de	colaborar	para	a	construção	de	uma	efetiva	educação	de	qualidade	e	caminhar	na	contramão	dos	
modelos	que	tentam	passar	uma	borracha	na	história,	trajetória,	práticas	e	experiências	do	outro,	negando-o	
como sujeito constitutivo e produtor de conhecimentos, capaz de autogerenciar sua formação, sua prática 
pedagógica e de investir continuamente no fazer docente.
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Introdução

O	presente	artigo	exibe	um	recorte	da	dissertação	“O	Pnaic	e	a	formação	continuada	dos	alfabetizadores:	
uma	análise	a	partir	das	contribuições	para	sua	prática	pedagógica”	que	teve	como	objetivo,	analisar	a	partir	
das	impressões	e	concepções	dos	professores	as	contribuições	da	formação	continuada	do	Pacto	Nacional	
pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	Pnaic,	na	prática	pedagógica	dos	professores	de	1º	ao	3º	ano	da	rede	
municipal	de	Cerejeiras	–	RO.	Neste	recorte,	tem-se	a	finalidade	de	discutir	aspectos	relacionados	a	formação	
de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Assim	sendo,	apresentaremos	a	relevância	dada	em	participar	destas	formações	e	em	que	isso	pode	e/
ou tem contribuído para a prática em sala de aula. Além de apresentarmos um apanhado geral a respeito 
da	formação	contemplando	os	aspectos	acadêmicos	até	a	experiência	docente,	destacando	a	compreensão	
sobre	a	finalidade	das	formações	continuadas	oferecidas	durante	o	programa	Pnaic.

Percurso, atribuições e conhecimentos na formação de professores

A	formação	de	professores	vem	sendo	repensada	diante	de	uma	educação	cada	vez	mais	complexa.	
Conforme Imbernón (2011), a sociedade do século XXI se caracteriza como uma sociedade da informação, 
que vislumbra valorizar a participação dos sujeitos na sociedade e aproveitar a sua bagagem sociocultural 
no	contexto	educacional.	Isso	se	dá	em	consequência	de	que	a	forma	como	o	conhecimento	vinha	sendo	
transmitido anteriormente não contempla as necessidades formativas atuais. Em decorrência disso, os 
sujeitos tornam-se participantes desse processo, históricos e atuantes na sua formação escolar, pessoal e 
social, superando a condição de transmissão de conhecimentos e assumindo a perspectiva do processo de 
construção de conhecimentos.

Para isto, tornou-se necessário repensar a maneira como vinha sendo processada a formação docente. 
Feldmann (2009, p. 71) aponta:

A	questão	da	formação	docente	nos	convida	a	reviver	as	inquietudes	e	perplexidades	na	busca	

de	significados	do	que	é	ser	professor	no	mundo	de	hoje.	Professor,	sujeito	que	professa	saberes,	

valores,	atitudes,	que	compartilha	relações	e,	junto	com	o	outro,	elabora	a	interpretação	e	rein-

terpretação do mundo.

A	autora	nos	faz	refletir	a	respeito	da	exigência	de	uma	nova	forma	de	conceber	a	instituição	educativa	
e a função do professor. Imbernón (2011, p. 12) considera:

Essa necessária renovação da instituição educativa e esta nova forma de educar requerem uma 

redefinição	importante	da	profissão	docente	e	que	se	assumam	novas	competências	profissionais	

no	quadro	de	um	conhecimento	pedagógico,	científico	e	cultural	revistos.	Em	outras	palavras,	a	

nova	era	requer	um	profissional	da	educação	diferente.

Conforme	mencionado	pelo	autor,	é	necessária	uma	reflexão	sobre	a	prática	docente	e	 sua	prática	
pedagógica, não basta um mero ensino básico, mas um posicionamento diferente por parte daqueles que se 
dedicam ao processo educacional, buscando valorizar a capacidade do sujeito que aprende, formando-se 
como ser ativo e participativo do processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, Feldmann (2009), 
salienta	que	a	escola	capacita	as	pessoas	para	o	exercício	da	cidadania.	Por	sua	vez,	Libâneo	(2007),	lembra	
a importância não só da capacitação para a cidadania, mas da formação ética.

Para Feldmann (2009, p. 73):
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A	formação	de	professores	é	perspectivada	a	partir	do	fazer	docente	no	contexto	social,	político	e	

cultural	brasileiro,	tendo	como	cenário	os	avanços	tecnológicos,	as	novas	concepções	do	trabalho	

e	da	produção,	que	apontam	para	uma	nova	configuração	mundial	atrelando	o	saber	à	questão	

do	poder	entre	as	mais	diversas	culturas,	povos	e	nações.

Merece	destaque	o	 fato	de	que	as	 transformações	ocorridas	na	sociedade	sejam	elas	de	ocorrência	
econômica, política ou de outra ordem, interferem consideravelmente na educação, fazendo pensar na 
necessidade	de	novas	práticas	pedagógicas.	Isso	exige	mudanças	na	formação	dos	professores	e	na	maneira	
com	que	estes	profissionais	devem	atuar	na	escola.	Podemos	perceber	através	do	caderno	de	formação	do	
Pnaic (2012, p. 08), que:

os professores são peças-chave para que o conhecimento continue a ser construído e desenvolvido 

no	mundo.	À	medida	que	as	sociedades	se	modernizam	e	complexificam,	cresce	a	demanda	por	

professores das diversas áreas de conhecimento. Esses precisam ser cada vez mais preparados 

para	acompanhar	as	inúmeras	transformações	da	sociedade	contemporânea.

Com isso, em relação à formação das professoras alfabetizadoras, o caderno de formação do Pnaic (2012) 
evidencia a preocupação com a formação para os professores que irão acompanhar as mudanças da vida 
em	sociedade,	exigindo	conhecimento	e	preparação.

Feldmann (2009, p. 75), complementa:

A sociedade contemporânea, denominada por alguns como sociedade da informação e por 

outros como sociedade do conhecimento, se apresenta tendo como uma de suas características 

a acelerada transformação pela qual passa o mundo, provocada pelos avanços tecnológicos, 

que incidem na constituição de uma nova cultura do trabalho, afetando diretamente o universo 

escolar.	Diante	dessa	situação,	o	professor,	como	também	outros	profissionais	da	escola,	vê-se	

impelido a rever sua atuação, suas responsabilidades e seus processos de formação e de ação.

A	sociedade	da	informação	vem	requerendo	um	novo	perfil	de	formação	do	professor,	considerando-o	
responsável pela formação do ser humano, e com o dever de oportunizar a interação com o outro, 
desenvolvendo	o	diálogo	e	o	convívio,	haja	vista	que	a	escola	é	um	espaço	de	interações	entre	pessoas	de	
diferentes culturas, credos e locais sociais. Por isso, a ação do professor não pode estar vinculada ao ensino 
técnico,	mas	em	saber	como	lidar	com	questões	de	natureza	ética,	afetiva,	política,	social,	ideológica	e	cultural.

Ainda é de Feldmann (2009, p. 79) o seguinte argumento:

A	tarefa	da	escola	é	trabalhar	com	as	relações	interpessoais,	pedagógicas	e	institucionais.	Na	

escola	há	o	existir,	a	existência	humana.	Não	nascemos	humanos,	mas	nos	tornamos	humanos	na	

prática social da qual a escola faz parte, humanizando-nos uns aos outros. Esse processo histórico 

e	social	chama-se	educação,	corporificada	na	relação	entre	teoria	e	prática.	Nessa	perspectiva	a	

formação continuada de professores, articulada aos fazeres na e da escola, além de uma formação 

compartilhada, é também uma autoformação, uma vez que os professores reelaboram os seus 

saberes	em	experiências	cotidianamente	vivenciadas.

Segundo	a	autora,	a	formação	dos	professores	está	articulada	ao	contexto	de	sua	prática	e	no	convívio	
com os outros colegas. O compartilhamento de ideias constitui um meio de construir conhecimentos, a partir 
das	experiências	adquiridas	no	ambiente	escolar,	espaço	de	referência	para	exercer	sua	função.	A	troca	de	
experiência	deve	acontecer	dentro	da	escola,	entre	os	próprios	professores,	reificando	a	formação	em	serviço,	
que ocorre a partir destas trocas.
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Para Tardif (2012, p. 23) é fundante a necessidade de repensar a formação dos professores, que deve 
considerar os seus saberes e a realidade de seu trabalho:

[...] a vontade de encontrar, nos cursos de formação de professores, uma nova articulação e um 

novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e 

os saberes desenvolvidos pelos professores em suas práticas cotidianas.

O autor evidencia a importância de valorizar o conhecimento adquirido pela prática do professor em sala 
de	aula,	que	não	deve	se	prender	somente	aos	conhecimentos	teóricos,	mas	ser	capaz	de	fazer	uma	conexão	
com o cotidiano de sua prática. A respeito disso, Tardif (2012, p. 262), evidencia que:

Em seu trabalho, um professor se serve de sua cultura pessoal, que provém de sua história de 

vida e de sua cultura escolar anterior; ele também se apoia em certos conhecimentos disciplina-

res adquiridos na universidade, assim como em certos conhecimentos didáticos e pedagógicos 

oriundos	de	sua	formação	profissional;	ele	se	apoia	também	naquilo	que	podemos	chamar	de	

conhecimentos curriculares veiculados pelos programas, guias e manuais escolares; ele se baseia 

em	seu	próprio	saber	ligado	à	experiência	de	trabalho,	na	experiência	de	certos	professores	e	em	

tradições	peculiares	ao	ofício	de	professor.

Infere-se a partir disto que os saberes dos professores não se fundamentam somente no conhecimento 
adquirido	na	academia,	mas	é	heterogêneo,	atrelado	a	uma	mistura	de	experiências	adquiridas	no	decorrer	
da	vida,	na	universidade,	nas	formações	pedagógicas	escolares	e	em	suas	experiências	de	trabalho.

Para	 Imbernón	 (2011),	 a	profissão	docente	não	 significa	apenas	 transmissão	de	um	conhecimento	
acadêmico,	mas	implica	em	outras	funções,	como	a	motivação,	a	luta	contra	a	exclusão	social,	participação,	
relações	com	estruturas	sociais	e	com	a	comunidade,	entre	outras.	Tudo	isso	requer	uma	nova	formação	
inicial e permanente.

De acordo com o caderno de formação do Pnaic (2012, p. 08-09):

De	início,	a	formação	para	o	exercício	da	docência	era	realizada	apenas	antes	da	atuação	pro-

fissional,	fosse	por	meio	do	magistério	ou	formação	similar,	ou	do	curso	superior	em	Pedagogia.	

Após a sua conclusão, acreditava-se que todos os alunos já estariam preparados para atuarem na 

atividade por toda a vida. Atualmente, essa forma de pensar, devido algumas mudanças ocorridas 

na sociedade no século XX, principalmente do ponto de vista político, econômico e cultural, foi 

sendo substituída pela concepção da formação ao longo da vida, a formação continuada. [...] No 

Brasil, a questão da formação continuada de professores vem sendo amplamente discutida como 

uma das vias principais de acesso à melhoria da qualidade do ensino.

Conforme	discutido	no	exposto	acima,	anteriormente,	pensava-se	que	ao	terminar	o	curso	do	Magistério	
(Ensino Médio) ou Pedagogia (Ensino Superior), o professor já estaria pronto para assumir a sua prática. 
Entretanto, em meio às mudanças na sociedade, como já discutimos, a formação do professor vai além do 
Curso	Superior,	exigindo	a	formação	continuada	e	aquela	que	ocorre	em	serviço.

Para Libâneo (2007, p. 95):

Por	um	lado,	a	formação	inicial	estaria	estreitamente	vinculada	aos	contextos	de	trabalho,	pos-

sibilitando pensar as disciplinas com base no que pede a prática; cai por terra de que o estágio 

é aplicação da teoria. Por outro, a formação continuada, pode ser feita na escola a partir dos 

saberes	e	experiências	dos	professores	adquiridos	na	situação	de	trabalho,	articula-se	com	a	

formação	inicial,	indo	os	professores	à	universidade	para	uma	reflexão	mais	apurada	sobre	a	
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prática. Em ambos os casos, estamos diante de modalidades de formação em que há interação 

entre	as	práticas	formativas	e	os	contextos	de	trabalho.

Neste caso, o autor evidencia uma articulação entre formação inicial e formação continuada, que devem 
estar	interligadas.	Pimenta	(2002,	p.	19-20)	aborda	algumas	considerações	de	Schon,	propondo:

[...]	uma	formação	profissional	baseada	numa	epistemologia	da	prática,	ou	seja,	na	valorização	da	

prática	profissional	como	momento	de	construção	de	conhecimento,	através	da	reflexão,	análise	

e	problematização	desta,	e	o	reconhecimento	do	conhecimento	tácito,	presente	nas	soluções	que	

os	profissionais	encontram	em	ato.	Esse	conhecimento	na	ação	é	o	conhecimento	tácito,	implícito,	

interiorizado,	que	está	na	ação	e	que,	portanto,	não	a	precede.	É	mobilizado	pelos	profissionais	no	

seu	dia-a-dia,	configurando	um	hábito.	No	entanto,	esse	conhecimento	não	é	suficiente.	Frente	a	

situações	novas	que	extrapolam	a	rotina,	os	profissionais	criam,	constroem	novas	soluções,	novos	

caminhos,	o	que	se	dá	por	um	processo	de	reflexão	na	ação.

Para a autora, a formação do professor implica em uma prática como fruto de conhecimento. O professor 
passa	a	ser	um	pesquisador	de	sua	própria	prática,	refletindo	sobre	sua	ação.	Garcia	(2001,	p.	21)	também	
considera a prática como produtora de conhecimentos, enfatizando o seguinte:

A	professora	no	exercício	da	prática	docente	é	portadora	de	uma	teoria	adquirida	em	seu	curso	

de formação inicial, teoria atualizada a cada dia, em sua relação com as crianças na sala de aula 

e	com	as	suas	colegas	professoras	nas	reuniões	pedagógicas,	nas	experiências	que	vive	dentro	

e fora da escola.

Deste	modo,	o	professor	 torna-se	pesquisador	de	 sua	própria	prática,	 refletindo	 sobre	 suas	ações.	
Referindo-se à formação docente, Pimenta (2002, p. 26), menciona que o saber do professor não é formado 
apenas da prática, mas é também nutrido pelas teorias da educação:

A teoria como cultura objetivada é importante na formação docente, uma vez que, além de seu 

poder	formativo,	dota	os	sujeitos	de	pontos	de	vista	variados	para	uma	ação	contextualizada.	

Os saberes teóricos propositivos se articulam, pois, aos saberes da prática, ao mesmo tempo 

ressignificando-os	e	sendo	por	eles	ressignificados.	O	papel	da	teoria	é	oferecer	aos	professores	

perspectivas	de	análise	para	compreenderem	os	contextos	históricos,	sociais,	culturais,	organi-

zacionais	e	de	si	mesmos	como	profissionais,	nos	quais	se	dá	sua	atividade	docente,	para	neles	

intervir, transformando-os.

Podemos entender que a teoria não deve estar desvinculada da prática. Isso mostra a importância da 
prática	do	professor,	que	deve	manter	um	diálogo	com	a	sua	ação,	não	deixando	de	enfatizar	a	relação	teoria	
e prática e o papel dos conhecimentos teóricos.

Ao contrário da formação inicial, em que os professores eram apenas estudantes, na formação continuada, 
eles	desempenham	o	papel	de	estudantes	e	de	profissionais,	ocorrendo,	simplesmente,	um	descompasso	entre	
essas duas modalidades, sendo que na formação inicial tem-se enfatizado mais a teoria e na continuada, a 
prática (Pnaic, 2012).

Segundo entendimento de Pimenta (2002, p. 21-22):

No que se refere aos professores, ganhou força a formação contínua na escola, uma vez que aí 

se	explicitam	as	demandas	da	prática,	as	necessidades	dos	professores	para	fazerem	frente	aos	

conflitos	e	dilemas	de	sua	atividade	de	ensinar.	Portanto	a	formação	contínua	não	se	reduz	a	
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treinamento ou capacitação e ultrapassa a compreensão que se tinha de educação permanente. 

A partir da valorização da pesquisa e da prática no processo de formação de professores, pro-

põe-se	que	esta	se	configure	como	um	projeto	de	formação	inicial	e	contínua	articulado	entre	

as instâncias formadoras (universidades e escolas).

Nesse caso, a autora ressalta a relevância da formação contínua, caracterizando como uma pesquisa que 
envolve, não somente uma mera capacitação, mas a prática docente. Em uma sociedade democrática, na 
visão de Imbernón (2011, p. 19):

[...] é fundamental formar professor na mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento 
de	capacidades	reflexivas	em	grupo,	e	abrir	caminho	para	uma	verdadeira	autonomia	profissional	
compartilhada,	já	que	a	profissão	docente	precisa	partilhar	o	conhecimento	com	o	contexto.

Nesse	sentido,	a	formação	de	professores	necessita	de	compartilhamento	de	ideias,	de	troca	de	experiências	
em grupos, voltando-se para a realidade vivenciada por cada um. Imbernón (2011, p. 55) salienta ainda que:

Uma formação deve propor um processo que dote o professor de conhecimentos, habilidades e 
atitudes	para	criar	profissionais	reflexivos	ou	investigadores.	O	eixo	fundamental	do	currículo	de	
formação do professor é o desenvolvimento de instrumentos intelectuais para facilitar as capa-
cidades	reflexivas	sobre	a	própria	prática	docente,	e	cuja	meta	principal	é	aprender	a	interpretar,	
compreender	e	refletir	sobre	a	educação	e	a	realidade	social	de	forma	comunitária.

Percebemos	das	considerações	acima,	que	os	professores	devem	se	tornar	reflexivos	e	investigadores	de	
suas	práticas,	revendo	situações	para	possibilitar	elementos	que	contribuam	para	melhorar	a	realidade	social	
do aluno. O caderno de formação do Pnaic (2012) aponta que a atividade de análise de práticas de sala de 
aula	constitui-se	em	um	bom	dispositivo	para	trabalhar	a	reflexividade	durante	a	formação.

Para Alarcão (1996, p. 180), o professor deve:

Refletir	sobre	o	conteúdo	que	ensina,	o	contexto	em	que	ensina,	a	sua	competência	pedagógico-di-
dática,	a	legitimidade	dos	métodos	que	emprega,	as	finalidades	do	ensino	da	sua	disciplina.	Pode	
interrogar-se sobre os conhecimentos e as capacidades que os seus alunos estão a desenvolver 
sobre os factores que possivelmente inibe a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, sobre o 
seu envolvimento no processo de avaliação, sobre a sua razão de ser professor e sobre os papéis 
que assume na sua relação com os alunos.

Com	 isso,	a	autora	avalia	que	a	 formação	continuada	 também	é	um	momento	de	 refletir	 sobre	a	
ação	docente,	viabilizando	a	autoavaliação	e	descobertas	de	 situações	da	prática	que	necessitam	de	
aperfeiçoamento, visando à melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Para tal, é preciso 
considerar	a	escola	como	um	espaço	de	formação,	que	concebe	a	oportunidade	de	refletir	a	ação.	Sobre	isso	
o	caderno	de	formação	do	Pnaic	(2012,	p.	20)	expõe	que:

Aliada a esse compromisso da escola, a formação continuada tem que considerar três pilares 
fundamentais:	1	–	como	afirmou	Paulo	Freire,	conceber	o	professor	como	sujeito	 inventivo	e	
produtivo, que possui identidade própria e autonomia, como construtor e (re)construtor de suas 
práticas	e	não	mero	 reprodutor	de	orientações	oficiais;	2	–	propor	 situações	 formativas	que	
desafiem	os	professores	a	pensar	suas	práticas	e	mudar	as	suas	ações;	3	–	levar	os	professores	
a buscar alternativas, realizar projetos cujo objetivo seja não apenas alcançar as suas práticas 
individuais, mas sobretudo, as práticas sociais e colaborativas de modo a favorecer mudanças 
no cenário educacional e social.
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Esses	três	pilares	fundamentais	citados,	esclarecem	que	a	formação	continuada,	pode	ter	vários	significados	
para	o	professor,	respeitando	a	sua	autonomia,	propondo	situações	para	que	este	repense	a	sua	prática	e	
colaborando na busca de melhorias no processo educacional. O professor precisa continuar a adquirir novos 
conhecimentos, pois, para Imbernón (2011, p. 47):

Desenvolvimento	profissional	do	professor	pode	ser	concebido	como	qualquer	intenção	siste-

mática	de	melhorar	a	prática	profissional,	crenças	e	conhecimentos	profissionais,	com	o	objetivo	

de aumentar a qualidade docente, de pesquisa e de gestão. Esse conceito inclui o diagnóstico 

técnico ou não de carências das necessidades atuais e futuras do professor como membro de um 

grupo	profissional,	e	o	desenvolvimento	de	políticas,	programas	e	atividades	para	a	satisfação	

dessas	necessidades	profissionais.	O	professor	precisa	de	novos	sistemas	de	trabalho	e	de	novas	

aprendizagens	para	exercer	sua	profissão,	e	concretamente	daqueles	aspectos	profissionais	e	de	

aprendizagem	associados	às	instituições	educativas	como	núcleos	em	que	trabalha	um	conjunto	

de	pessoas.	A	formação	será	legítima	então	quando	contribuir	para	o	desenvolvimento	profissional	

do	professor	no	âmbito	de	trabalho	e	de	melhoria	das	aprendizagens	profissionais.

Com	base	na	melhoria	do	conhecimento	profissional	do	professor,	 o	autor	 citado	acima,	expõe	a	
necessidade	de	novas	aprendizagens	e,	neste	contexto,	a	 formação	continuada	é	 imprescindível	para	a	
docência.

O Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, implantado pelo Governo Federal pactuado 
com Estados e Municípios, teve como objetivo desenvolver uma formação continuada a todos os professores 
alfabetizadores, com intuito de contribuir para a prática em sala de aula, e, por conseguinte, com a melhoria 
da	qualidade	da	educação,	possibilitando	aos	docentes	estudos	pedagógicos	e	 reflexões	sobre	o	papel	
desempenhado na escola.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic

É	imprescindível	reconhecer	que	os	professores	são	profissionais	indispensáveis	no	processo	educacional	
escolar, e que é através do ensino que o conhecimento é construído e desenvolvido pela sociedade. Sendo 
essa	uma	prática	essencial	exercida	por	meio	dos	professores.	Segundo	Garcia	(2008,	p.	11),	um	dos	problemas	
da educação do país é a alfabetização:

Crianças que a cada ano engrossam os índices de analfabetismo, jovens e adultos que retornam 

a escola porque não se alfabetizaram em seus anos de escolaridade obrigatória e que sentem 

na pele o que representa de obstáculo para uma razoável inserção no mundo do trabalho, não 

saber sequer ler e escrever.

Para	a	autora	citada,	no	Brasil,	ainda	existem	crianças,	jovens	e	adultos	que	concluem	a	escolarização	
sem estarem plenamente alfabetizadas, não conseguem compreender o que leem ou escrevem. Esse fator 
prejudica a vida em sociedade, principalmente, por impossibilitar a aquisição de empregos que, em sua grande 
maioria,	exigem	o	ensino	médio	completo.

Preocupados	com	a	alfabetização	do	Brasil,	a	fim	de	garantir	esse	direito	a	todos	os	sujeitos,	cria-se	o	
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), em Novembro de 2012, sendo um compromisso 
firmado	pelo	Governo	Federal,	Estados	e	Municípios,	em	parceria	com	universidades	Federais	e	Estaduais,	
para	alfabetizar	crianças	até	no	máximo	aos	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização.

Ficou estabelecido que o ciclo de alfabetização corresponde aos três anos iniciais do Ensino Fundamental, 
sendo	1º,	2º	e	3º	ano.	Segundo	as	Novas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	o	Ensino	Fundamental	de	Nove	
Anos (2013, p. 122):
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Para evitar que as crianças de 6 (seis) anos se tornem reféns prematuros da cultura da repetência 
e que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos processos educativos levando 
à	baixa	autoestima	do	aluno	e,	sobretudo,	para	assegurar	a	todas	as	crianças	uma	educação	de	
qualidade, recomenda-se enfaticamente que os sistemas de ensino adotem nas suas redes de es-
colas a organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, abrangendo crianças 
de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo um bloco destinado à alfabetização. [...] 
é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino Fundamental como um bloco pedagógico 
ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as 
oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis 
para o prosseguimento dos estudos.

Esse período de três anos iniciais obedece a um ciclo sequencial, que ocorre sem interrupção objetivando 
contribuir no processo de alfabetização de crianças as quais se almeja que estejam plenamente alfabetizadas 
ao	concluírem	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	correspondente	ao	final	do	ciclo.	O	referido	programa	tem	
como meta a garantia de que todas as crianças que frequentam a escola se alfabetizem nos três primeiros anos 
do Ensino Fundamental, destacando que isto precisa ser uma prioridade da escola brasileira atual (Pnaic, 2012).

De acordo com dados do INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional (2011/2012), o percentual da 
população alfabetizada funcionalmente no Brasil, ou seja, que somente sabe ler e escrever de forma mecânica 
foi	de	61%	em	2001,	para	73%	em	2011,	evidenciando	que,	possivelmente,	apenas	um	em	cada	quatro	
brasileiros domina plenamente as habilidades de leitura, escrita e matemática.

Neste caso, o Pnaic foi criado com a meta de alfabetizar plenamente as crianças, superando o ensino 
mecânico da leitura e da escrita, investindo, especialmente, na formação continuada, que é uma das principais 
ações	do	Pacto	para	formar	professoras	alfabetizadoras.	A	formação	no	âmbito	deste	programa	esteve	focada	
na	prática	do	professor.	“Refletir,	estruturar	e	melhorar	a	ação	docente	é,	portanto,	o	principal	objetivo	da	
formação” (Pnaic, 2012, p. 28).

De	acordo	com	o	caderno	de	apresentação	do	Pnaic	(2012,	p.	05),	as	ações	do	Pacto	apoiaram-se	em	
quatro	eixos	de	atuação:

1. Formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de 
estudo;

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias educa-
cionais;

3.	 Avaliações	sistemáticas;
4. Gestão, controle social e mobilização.

Dentre	as	ações	citadas,	notamos	um	grande	investimento	em	recursos	para	o	trabalho	em	sala	de	aula	
e	a	formação	continuada	possibilitou	a	reflexão	da	prática	de	alfabetizar.	Para	participar	das	formações	e	
atuarem nas turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, caberia aos docentes em conformidade com 
o Pnaic (2012, p. 12):

1. Ter domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ensino da leitura e da 
escrita na perspectiva do letramento;

2. Ter habilidades para interagir com as crianças, dinamizando o processo pedagógico e promo-
vendo	situações	lúdicas	de	aprendizagem;

3. Ser assíduo e pontual, evidenciando compromisso com os processos pedagógicos;
4. Ser sensibilidade para lidar com a diversidade social, cultural, de gênero e etnia.

Os	professores,	neste	caso,	deveriam	ter	experiência	na	docência,	com	conhecimentos	 relacionados	
ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, sendo responsáveis em assumir o compromisso 
da	alfabetização	com	base	nos	critérios	citados.	Afinal,	considera-se	que	é	a	prática	que	o	professor	 irá	
desempenhar em sala que levará o aluno ao sucesso da aprendizagem escolar.
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No âmbito do sucesso no processo de alfabetização, o Pnaic (2012, p. 23) ressaltava a importância da 
continuidade do trabalho docente nos três anos iniciais:

Três anos têm se mostrado um intervalo que favorece um trabalho pedagógico com menor tensão 
para docentes e para estudantes, considerando o princípio da progressão em que determinados 
conhecimentos sejam introduzidos no primeiro ano, mas possam ser aprofundados e consolidados 
em anos seguintes e outros sejam introduzidos, aprofundados e consolidados no mesmo ano letivo.

Os três anos permitem que a criança se aproprie aos poucos do sistema de escrita, desenvolvendo seus 
conhecimentos	conforme	as	dificuldades	e	facilidades	encontradas.	Aos	professores	são	garantidas	condições	
de planejamento em longo prazo, para conhecer cada aluno, seus limites e avanços. Deste modo, manter os 
professores durante todo ciclo foi considerada uma estratégia de organização sugerida pelo Pacto.

As	formações	presenciais	com	os	alfabetizadores	foram	realizadas	com	o	auxílio	de	um	orientador	
de estudos, que participou anteriormente de um curso inicial de 40 horas e depois quatro encontros de 
formação	preparatórios	oferecidos	pelas	universidades	públicas,	com	apoio	do	Ministério	da	Educação	para	
“ampliação	de	estudos,	planejamento	da	formação	dos	professores	e	avaliação	das	ações	desenvolvidas”	
(Pnaic, 2012, p. 29).

Além dos orientadores, o Pnaic contou com um pessoal envolvido, com destaque nos coordenadores gerais 
e adjuntos da formação, supervisores de curso, os formadores dos orientadores de estudo e os coordenadores 
pedagógicos, estes sendo um para cada município, lotado nas secretarias de educação e que se encontravam 
a parte do acompanhamento e preenchimento do sistema online Sispacto.

As	formações	continuadas	iniciaram-se	em	2013,	com	duração	de	dois	anos,	totalizando	uma	carga	horária	
de	120	horas	por	ano,	sendo	oferecidas	bolsas	aos	profissionais	envolvidos.

No	ano	de	2013,	as	 formações	 foram	direcionadas	para	o	ensino	de	Língua	Portuguesa,	nas	quais	
foram utilizados materiais disponibilizados pelo Ministério da Educação, sendo cadernos de estudos com 
temáticas	para	os	professores	do	1º,	2º,	3º	ano	e	professores	de	classes	multisseriadas.	Conforme	o	caderno	
de apresentação do Pnaic (2012, p. 30):

Os professores serão atendidos em seus municípios pelos orientadores de estudo em encontros 
presenciais mensais de oito horas, totalizando 80 horas distribuídas em oito unidades. As unidades 
2, 3, 7 e 8 serão realizadas em oito horas e as demais unidades (1,4,5 e 6), em 12 horas. No total, 
são	computadas	às	80	horas	relativas	às	unidades	trabalhadas,	mas	08	horas	de	seminário	final	
e	32	horas	de	estudo	e	atividades	extrassala,	totalizando	120	horas.

Cada	eixo	temático,	por	exemplo,	a	disciplina	de	Língua	Portuguesa	possuía	seus	cadernos.	As	unidades	
de 1 a 8 foram divididas para cada ano, sendo 1 (azul); 2 (Laranja); e 3 (verde).

Conforme	mencionado	no	caderno	de	apresentação	do	Pnaic	(2012,	p.	13),	as	formações	continuadas	deviam:

Garantir que o cotidiano da sala de aula, ou seja, a prática docente seja objeto central de atenção. 
A	teorização	da	prática	deve	constituir	o	eixo	nuclear	das	ações	formativas.	[...]	devem	fortalecer	
na escola a constituição de espaços e ambientes educativos que possibilitem a aprendizagem, 
reafirmando	a	escola	como	espaço	do	conhecimento,	do	convívio	e	da	sensibilidade,	condições	
imprescindíveis para a construção da cidadania.

A	formação	continuada	possibilitou	uma	troca	intensa	de	experiências	entre	os	profissionais,	tornando-se	
um momento importante que consistiu em algo muito além de estudar as propostas dos cadernos de estudos 
do Pnaic, mas, sobretudo, permitiu uma discussão aprofundada sobre a prática que acontecia na sala de 
aula,	visando	mostrar	a	realidade	do	ambiente	escolar	e	as	intervenções	realizadas	pelo	professor	com	as	
atividades sugeridas e desenvolvidas pelos alunos. A esse respeito, o Pnaic (2012, p. 27) sugeria que:
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A formação do professor não se encerra na conclusão do seu curso de graduação, mas se realiza 

continuamente	na	sua	sala	de	aula,	onde	duvidas	e	conflitos	aparecem	a	cada	dia.	Umas	das	pos-

sibilidades	de	superação	de	dificuldades	é	a	oportunidade	de	discutir	com	outros	profissionais	da	

educação,	o	que	pode	favorecer	a	troca	de	experiências	e	propiciar	reflexões	mais	aprofundadas	

sobre a própria prática.

A formação a partir do ocorrido em sala de aula e a troca de informação assume um papel de criar espaços 
de	participação	e	reflexão,	no	qual	o	grupo	de	pessoas	tem	o	momento	para	compartilhar	as	ideias.

Para Feldmann (2009, p. 79), a formação continuada de professores, articulada aos fazeres na e da escola, 
além de uma formação compartilhada, representa também uma autoformação, que possibilita aos docentes 
reelaborarem os saberes cotidianamente vivenciados.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa teve a intenção, de envolver os alfabetizadores em 
busca de um trabalho participativo e compartilhado, visando assumir uma responsabilidade maior pela 
educação, conduzindo a escola para o ensino de qualidade. Nesse sentido, o Pnaic (2012, p. 27) evidenciou que:

É	com	a	intenção	de	assegurar	uma	reflexão	mais	minuciosa	sobre	o	processo	de	alfabetização	

e sobre a prática docente, garantindo que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito 

anos	de	idade,	no	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	que	se	criou	o	Pacto	Nacional	pela	

Alfabetização na Idade Certa.

Para que as crianças realmente sejam alfabetizadas nos três anos iniciais, as professoras alfabetizadoras 
deveriam	ter	ciência	do	seu	comprometimento	com	o	ensino,	refletindo	sobre	sua	prática	docente.	O	Pnaic	
(2012) apontou a necessidade de que o ensino do sistema de escrita alfabética aconteça desde o primeiro 
ano,	e	vá	se	consolidando	nos	anos	seguintes,	para	que	o	aluno	faça	uso	desse	sistema	tanto	em	situações	
de	leitura	como	em	produção	de	textos,	fazendo	o	uso	social	da	leitura	e	da	escrita.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa partiu de alguns princípios a serem considerados ao 
longo do trabalho pedagógico do professor (2012, p. 27):

1.	 O	Sistema	de	Escrita	Alfabética	é	complexo	e	exige	um	ensino	sistemático	e	problematizador;

2.	 O	desenvolvimento	das	capacidades	de	leitura	e	de	produção	de	textos	ocorre	durante	todo	o	

processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo 

acesso	precoce	a	gêneros	discursivos	de	circulação	social	e	a	situações	de	interação	em	que	

as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias;

3. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas de conhecimento podem e devem ser apropria-

dos pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e 

agir na sociedade;

4.	 A	ludicidade	e	o	cuidado	com	as	crianças	são	condições	básicas	nos	processos	de	ensino	e	de	

aprendizagem.

O que foi apresentado destacou que o sistema de Escrita Alfabética está relacionado a um ensino 
sistemático	e	problematizado.	A	 leitura	e	a	produção	de	 textos	devem	acontecer	em	todo	processo	de	
escolarização,	tendo	início	na	escola	desde	o	1º	ano	do	Ensino	Fundamental,	garantindo,	assim,	acesso	à	
diversidade	de	gêneros	textuais	e	a	interação	social	com	a	escrita.

A	professora	Alfabetizadora	assume	a	função	de	auxiliar	na	formação	para	o	bom	exercício	da	cidadania	
e	para	exercer	a	sua	função	de	forma	plena	é	preciso	ter	clareza	do	que	se	ensina	e	como	se	ensina	e	para	
isto	“Não	basta	ser	um	reprodutor	de	métodos	que	objetivem	apenas	o	domínio	de	um	código	linguístico.	 
É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática” (Pnaic, 2012, p. 27).

Segundo o caderno de apresentação do Pnaic (2012, p. 07):
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O	currículo	na	alfabetização	deve	contemplar	a	compreensão	e	a	produção	de	textos	orais	e	

escritos relativos a temáticas variadas. A tarefa básica é ampliar o universo de referencias cultu-

rais das crianças, bem como contribuir para ampliar e aprofundar suas práticas de letramento.

Desse modo, é notória a necessidade de repensar o currículo na alfabetização, defendendo a prática de ler 
e	escrever,	não	somente	a	partir	do	contato	com	textos,	mas	desenvolvendo	a	autonomia	de	leitura	e	escrita.

O caderno de apresentação do Pnaic (2012, p. 07) cita:

Para que, de fato, as crianças estejam alfabetizadas aos oito anos de idade, necessitamos pro-

mover o ensino do sistema de escrita desde o primeiro ano do Ensino Fundamental e garantir 

que os conhecimentos relativos às correspondências grafofônicas sejam consolidados nos dois 

anos seguintes. Por outro lado, não basta dominar o Sistema de Escrita Alfabética, mas a criança 

deve	desenvolver	a	habilidade	de	fazer	uso	desse	sistema	em	diversas	situações	comunicativas.

É importante que o professor tenha esse conhecimento para promover o ensino do sistema de escrita 
envolvido	em	situações	de	leitura	e	produções	textuais.	Para	tal,	não	basta	que	a	criança	aprenda	o	sistema	
de escrita alfabética, mas faça uso dele em diversos momentos. Para que de fato as aprendizagens sejam 
garantidas é necessário, segundo entendimento do Pnaic (2012, p. 12):

1. Participar das atividades de construção da proposta curricular da rede de ensino e da cons-

trução do Projeto Político Pedagógico da escola;

2.	 Participar	das	reuniões	de	discussão	sobre	as	avaliações	da	escola	e	dos	estudantes;

3. Participar do planejamento coletivo e desenvolvimento de projetos didáticos que envolvam 

as turmas da escola;

4. Planejar as aulas;

5. Selecionar e produzir recursos didáticos;

6. Ministrar as aulas;

7.	 Avaliar	e	redimensionar	as	ações	didáticas	com	base	nas	orientações;

8.	 Planejar	e	desenvolver	ações	para	os	meninos	e	as	meninas	que	estejam	com	dificuldades.

Os professores devem investir no planejamento, além de colaborar na avaliação de seu próprio trabalho. 
A	troca	de	experiências	com	os	colegas	da	instituição	é	essencial	para	o	desenvolvimento	de	novas	ações	
didáticas.

Ao tratarmos dos anos iniciais do Ensino Fundamental é prioritário o trabalho que garanta o 

domínio do sistema de escrita, de modo articulado ao domínio de habilidades de compreensão 

e	de	produção	de	textos	orais	e	escritos.	Assim,	planejar	atividades	diversificadas	que	possibi-

litem que a criança compreenda o funcionamento do sistema de escrita e que possa utilizá-lo 

nas	situações	de	interação	social	é	uma	tarefa	básica	do	ciclo	de	alfabetização.	Nesse	sentido,	é	

importante	que	sejam	propostas	atividades	de	leitura	e	produção	de	textos	de	forma	significativa,	

mesmo	antes	do	domínio	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética.	As	crianças	precisam,	por	exemplo,	ser	

convidadas	a	produzirem	textos	coletivamente,	tendo	o	professor	como	escriba	nesse	processo	

(Pnaic, 2012, p. 20).

Os	professores	são	instigados	a	desafiarem	seus	alunos	a	compreender	o	sistema	de	escrita,	colocando	
essas	 situações	para	que	comparem	as	palavras	escritas,	 façam	relações	grafofônicas,	auxiliando-as	a	
compreender o funcionamento da escrita.

Sobre o papel da escola no processo de alfabetização, o Pnaic (2012, p. 26) preconiza o seguinte:
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O papel da escola, quando se trata do processo de alfabetização, é ensinar o sistema de escrita e 

propiciar	condições	de	desenvolvimento	das	capacidades	de	compreensão	e	produção	de	textos	

orais e escritos. Isto é, desde os primeiros anos de escolarização, espera-se que os docentes pla-

nejem	situações	de	escrita	que,	ao	mesmo	tempo	favoreçam	a	aprendizagem	do	funcionamento	

da	escrita	alfabética	e	possibilitem	o	acesso	aos	textos	escritos	de	modo	a	garantir	a	inserção	

social	alfabética	e	possibilitem	o	acesso	aos	textos	escritos	de	modo	a	garantir	a	inserção	social	

em diversos ambientes e tipos de interação.

A partir do que foi apresentada, é possível concluir que cabe, principalmente à escola, ensinar o sistema 
de escrita, possibilitando meios para a criança compreender aquilo que o professor ensina, sendo importante 
o	planejamento	e	o	acesso	a	situações	de	escrita.

Considerações finais

Vivemos	numa	sociedade	cercada	por	múltiplas	informações,	e	diante	disso,	os	professores	precisam	estar	
se	atualizando,	atentos	às	transformações	e	se	preparando	para	que	saibam	como	agir	na	escola	e	com	o	
processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Nesta perspectiva, é patente que ser professor também 
significa	estar	preparado	para	contribuir	com	a	formação	do	cidadão,	o	que	exige	responsabilidades,	dentre	
elas, o aperfeiçoamento de sua prática e o ato de ser um eterno pesquisador.

É	evidente	que	a	prática	do	professor	não	é	inata,	ser	professor	é	ser	um	pesquisador	diário	de	suas	ações,	
é aprender constantemente em sua sala de aula, tendo a consciência da necessidade da participação em 
formações	continuadas	dentro	e	fora	da	escola.

De acordo com dados levantados na pesquisa, nota-se que a formação de Professores colabora para a 
prática em sala de aula, sendo uma oportunidade para ampliar os conhecimentos, os quais fornecem subsídios 
à	prática	do	professor,	proporcionando	a	reflexão	de	suas	ações	pedagógicas.

O Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa investiu na formação continuada dos professores do 
ciclo de alfabetização, destacando o foco na prática do professor. Esta formação ofereceu aos alfabetizadores 
uma formação pautada no diálogo, preocupado em manter os professores em contato com outros professores, 
favorecendo	a	troca	de	experiências,	o	envolvimento	de	ambos	em	atividades	que	influenciaram	sua	prática	
docente, revendo o planejamento e a importância deste para nortear suas aulas.

Pautado	na	 formação	em	serviço,	a	 troca	de	experiências	durante	uma	formação	é	um	momento	de	
aprendizagem, e diante dos resultados da pesquisa, percebemos que o conhecimento do professor não se 
restringe a sua formação acadêmica, mas está voltada a construção de saberes adquiridos no seu dia a dia, 
com	suas	experiências,	tanto	em	sala	de	aula,	como	na	participação	em	formações	continuadas.

A partir dos resultados da pesquisa foi possível constatar que o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa envolveu os alfabetizadores numa formação a partir da realidade em sala de aula e contribuiu 
para	a	reflexão	de	sua	própria	prática,	favorecendo	a	melhora	no	processo	de	alfabetização	das	crianças	dos	
três primeiros anos escolares, o ciclo de alfabetização.
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Formação de Professores: a alfabetização como processo 
reverberativo da voz do aluno nas praticas pedagógicas

Letícia Santos da Cruz
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: O	presente	artigo	traz	reflexões	tecidas	a	partir	do	olhar	sobre	o	professor	alfabetizador	que,	em	um	
momento	político	que	solicita	a	dignificação	dos	professores	pelo	viés	da	valorização	profissional,	cada	vez	
mais é convocado a estar habilitado e a lidar com diversos conhecimentos. Apresenta a prática do professor 
alfabetizador na perspectiva de que o mesmo possui diferentes saberes que reverberam em sua prática (CRUZ, 
2014)	e	do	reconhecimento	de	seu	inacabamento	(BAKHTIN	2003),	tendo	a	criança	como	centro	organizador	do	
trabalho	pedagógico	e	sujeito	do	trabalho	intelectual	para	o	aprendizado	(CHARLOT	2012).	A	alfabetização	é	
apresentada como um processo de inserção no mundo a linguagem escrita (GONTIJO 2008) não somente como 
sistematização de um código, mas como processo de interação (GERALDI 1997). Tal abordagem nos possibilita 
refletir	sobre	a	prática	docente	como	resposta	ao	tensionamento	dos	saberes	docentes	no	contexto	cotidiano.

Palavras-chave: Formação de Professores Alfabetizadores. Prática docente. Linguagem.

Introdução

Formação	de	Professores	vem	ao	 longo	dos	anos	 sendo	estudada	e	 influenciada	de	acordo	com	as	
demandas apontadas por pesquisas e dados sobre os cursos que formam os professores em nosso país.  
O	cenário	revela	um	desafio	no	campo	da	formação	de	professores	em	relação	às	condições	de	formação	
e	normas	para	atuação	dos	profissionais	da	educação,	visto	que	o	número	de	professores	que	atuam	sem	
formação	adequada	para	a	educação	básica	é	significativo,	mesmo	diante	de	tantas	ações	de	formação	
inicial e continuada.

Os dados do MEC/Inep/Deed1	 indicam	que	25,2%	do	 total	de	2.141.676	de	docentes	não	possuem	
formação	 superior	 e	que	desse	quantitativo	 sem	 formação	 superior	 0,1%	não	possui	 nem	o	Ensino	

1 Parecer CNE/CP nº 2/2015. http://pronacampo.mec.gov.br/images/pdf/parecer_cne_cp_2_2015_aprovado_9_junho_2015.pdf. 
Acessado em dezembro de 2015.
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Fundamental	completo,	0,2%	possui	apenas	o	Ensino	Fundamental	completo,	e	24,9%	têm	o	Ensino	Médio	
e	desses,	13,9%	concluíram	o	Ensino	Médio	Normal/Magistério	e	4,9%,	o	Ensino	Médio	sem	Magistério,	6,1%	
estão	com	o	curso	superior	–	não	especificamente	em	Educação	–	em	andamento.	Segundo	a	Resolução	
CEB	Nº	2,	DE	19	DE	ABRIL	DE	1999	a	formação	de	professores	para	atuar	com	a	Educação	Infantil	e	os	Anos	
iniciais do Ensino Fundamental deve ser ofertada em cursos de nível médio na modalidade Normal para 
aqueles	que	concluíram	o	ensino	fundamental.	Nesta	resolução	os	conteúdos	curriculares	relacionados	à	
Educação infantil e aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental serão abordados de forma abrangente e de 
acordo	com	a	complexidade	necessária	à	significação	e	resignificação	dos	conhecimentos.

NÓVOA	(1999)	já	sinalizava	à	quase	20	anos	atrás	a	existência	de	um	discurso,	por	parte	de	políticos	e	
intelectuais,	em	relação	ao	papel	do	professor	frente	às	demandas	de	uma	“sociedade	futura”	que	solicita	
uma	dignificação	dos	professores	pelo	viés	da	valorização	profissional.	Segundo	ele,	a	profissionalização	
dos professores depende da possibilidade de se construir um saber próprio ao fazer docente que não seja 
meramente	uma	instrumentalização.	Para	Nóvoa	o	fortalecimento	de	um	discurso	científico	na	educação	
está	relacionado	à	força	de	afirmação	profissional	do	docente.	Entretanto,	ele	sinaliza	que	esse	movimento	
de	força	em	relação	à	produção	de	um	discurso	científico	docente	traz	em	si	o	perigo	da	desvalorização	
do trabalho docente uma vez que traz a tona o reconhecimento, e por isso uma ilegitimidade, de que o 
conhecimento	produzido	pelo	professor	não	é	reconhecido	como	um	discurso	de	autoridade	científica,	
o que faz com que o professor busque apoiar-se cada vez mais em discursos produzidos na academia e 
por	especialistas	sem	minimamente	problematiza-los	e	contextualizá-los	a	sua	realidade	e	necessidade.

DICKEL	(1998)	faz	uma	breve	retrospectiva	das	necessidades	e	conflitos	vividos	na	escola	pública	desde	
o	seu	período	de	expansão.	Apoiando-se	em	uma	das	conclusões	de	CONNEL	(1996)	–	sobre	as	fragilidades	
dos	programas	compensatórios	e	excludentes,	amplamente	expandidos	nas	décadas	de	60	e	70	nos	Estados	
Unidos	–	na	qual	reivindica	que	“ensinar	bem	em	escolas	em	desvantagem	requer	uma	mudança	na	maneira	
como	o	conteúdo	é	determinado	na	pedagogia”	(apud	Connel	1996,	p.	27).

A	partir	disso,	 ela	pontua	que	esse	 “diagnóstico	nos	 leva	a	uma	complexidade	de	determinações	
que	constituem	a	produção	social	e	econômica	dessa	exclusão”	(p.39).	E	é	através	da	escola	que	muitas	
vezes	essa	exclusão	se	dá,	pela	forma	de	organização	da	escola	e	seus	conteúdos,	que	muitas	vezes	são	
descontextualizados	em	relação	às	necessidades	sociais	das	camadas	populares.	Essa	exclusão	muitas	vezes	
acaba recaindo, aparentemente, como responsabilidade do professor. Esse, por sua vez, para dar conta de 
uma mudança nessa perspectiva, precisar criar estratégias que intervenham nessa realidade tanto para os 
estudantes	quanto	para	ele	enquanto	profissional.

“Podemos	dizer	que,	trabalhando	nas	zonas	fluidas	produzidas	pelas	contradições	que	a	escola	

carrega em sua tradição, à medida que é, ao mesmo tempo, acesso ao que a humanidade pro-

duziu e espaço de preparação para um trabalho que, cada vez mais, está destinado a um menor 

número	de	pessoas,	muitos	professores	produzem	estratégias	de	intervenção	que	suspendem	

provisoriamente	os	traços	de	exclusão.”	(DICKEL,	1998,	p.	40)

A	partir	dessa	constatação,	ela	traz	para	sua	discussão	a	concepção	do	professor	reflexivo	de	Stenhouse,	
segundo	a	qual	o	professor	não	pode	ser	visto	somente	como	um	executor	de	tarefas	elaboradas	por	outros	
sujeitos que estão fora do processo de ensino aprendizagem, pois os mesmos produzem em suas práticas 
conhecimentos	significativos	que	podem	contribuir	para	mudanças	individuais	na	vida	dos	estudantes	assim	
como na dinâmica da escola. Reivindica:

Uma	formação	do	professor-pesquisador	como	aquele	profissional	que,	ao	optar	pela	luta	(que	

é	fundamentalmente)	coletiva	por	alternativas	viáveis	e	comprometidas	com	a	especificidade	e	

o valor do trabalho docente e com uma educação que fomente nas crianças a potencialidade de 

inventar e lançar as bases de um mundo diferente daquele anteriormente esboçado, seja capaz 
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de se engajar na busca de uma pedagogia e de uma escola que consigam trabalhar nesse meio 

adverso.” (DICKEL, 1998, p.41)

Segundo ela, a situação dos professores vem sendo agravada historicamente porque muitos estão 
“enclausurados”,	pois	 são	 formados	para	 trabalhar	em	escolas	homogeneizadas,	evitando	muitas	vezes	
trabalhar em escolas com crianças de classe popular e em periferias, nas quais o trabalho muitas vezes 
exige	do	professor	vários	desdobramentos,	investimentos	de	tempo	e	recursos,	criatividade	e	preparo.	Dickel,	
citando	CASANOVA	(1996),	aponta	a	emancipação	como	a	“chave”	que	abre	o	pensamento	de	Stenhouse,	
para	ele,	a	emancipação	significa	autonomia	e	é	a	arma	de	luta	contra	o	paternalismo	e	autoridade.

“Para	o	professor,	o	caminho	para	a	emancipação	passa	necessariamente	pela	adoção	da	pers-

pectiva do pesquisador e pelo respeito aos seguintes princípios:

1) A pesquisa do professor deve se vincular ao fortalecimento de suas capacidades e ao aperfei-

çoamento autogestionado de sua prática;

2) O foco mais importante da pesquisa é o currículo, o meio através do qual se transmite o co-

nhecimento na escola (Cf. Casanova, 1996, p. 24)” (DICKEL, 1998, p. 46)

Diante de tais apontamentos, descortina-se a possibilidade de pensar a Formação de Professores como 
um	espaço/tempo	de	um	processo	de	amadurecimento	profissional	para	o	professor	de	forma	a	 levá-lo	
a	perceber	conhecimentos	significativos	que	constituem	a	sua	prática	e	como	um	dos	caminhos	a	serem	
seguidos	em	busca	de	novas	práticas,	considerando,	portanto,	o	desenvolvimento	profissional	do	professor,	
suas	escolhas,	seu	espaço	de	atuação	e	o	seu	fazer	cotidiano	como	referencias	para	um	trabalho	significativo.

Nesse	 texto	 trago	algumas	reflexões	a	partir	de	minha	dissertação2,	na	qual	analisei	as	monografias	
produzidas por duas turmas, que denominei de A e B, respectivamente nos anos de 2008 e 2010, no curso 
de Especialização Saberes e Prática da Educação Básica – CESPEB com ênfase na Alfabetização, oferecido 
pela	Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro	–	UFRJ,	para	professores	alfabetizadores	da	rede	pública	Rio	de	
Janeiro.Trabalhei com a Análise Documental e Análise do discurso da linha francesa como metodologias, me 
propondo a entender como o olhar fundamentado do docente sobre a criança e seu processo de aquisição 
da	escrita	influencia	no	discurso	sobre	a	sua	prática	alfabetizadora,	visto	que,	o	cotidiano	escolar	traz	em	si	
muitas	vezes	para	o	professor	um	espaço	de	não	reflexão	sobre	o	que	o	mesmo	faz,	pois	ele	se	acomoda	em	
um lugar, a escola, que não lhe abre espaço para pensar o seu próprio fazer.

Os professores estão cada vez mais presos a rotinas de produção do que a um espaço que lhes propicie 
uma	liberdade	de	reflexão	e	criação.	Muitos	já	se	acostumaram	a	fazer	de	tal	forma	que	nem	se	dão	conta	
que podem fazer diferente. No entanto, fazer diferente implica um comprometimento consigo mesmo no 
sentido de não querer somente reproduzir e com o outro, o educando, que lhe constitui.

Alfabetização: Uma questão de linguagem que perpassa a prática docente

Ao longo dos anos no Brasil a alfabetização vem recebendo um olhar cuidadoso por partes do Ministério 
da	Educação	no	sentido	de	garantir	que	toda	criança	possa	exercer	a	habilidade	para	a	leitura	e	a	escrita	
por	via	da	escolarização.	Segundo	GONTIJO	(2008,	p.	32)	“a	alfabetização	e	um	processo	histórico-social	de	
inserção da criança no mundo da linguagem escrita ou da cultura escrita”. Ela ainda sinaliza que a escrita é 
um	“objeto	cultural”	e	que	as	crianças	se	apropriam	dele	na	vida	social	e	no	processo	de	alfabetização	é	que	
ao fazerem isso estão garantindo a continuidade da história e a construção de novos instrumentos e práticas.

2 Escrita Docente: Monografias do Curso de Especialização Saberes e Práticas – Alfabetização, Leitura e Escrita em Foco. Dissertação 
(Mestrado em Educação), PPGE/UFRJ 2014.
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Ampliando essa perspectiva, é possível considerar que a linguagem não está presa somente a uma 
convenção de regras gramaticais, mas estas precisam estar em disposição de uso para as atividades de 
linguagem como forma de comunicação e interação. Para GERALDI (1997), a aprendizagem da linguagem 
já	é	uma	reflexão	sobre	a	própria	 linguagem	“ações	 linguísticas	que	praticamos	nas	 interações	em	que	
nos	envolvemos	demandam	esta	reflexão,	pois	compreender	a	fala	do	outro	e	se	fazer	compreender	pelo	
outro tem a forma de diálogo” (p. 17). Ele pontua que se entendemos a linguagem somente como código e a 
compreensão	como	uma	decodificação	meramente	mecânica	desse	código,	podemos	dispensar	a	reflexão.	Mas	
se	entendemos	a	linguagem	como	uma	sistematização	ampla	de	recursos	expressivos	no	qual	a	significação	
acontece na singularidade de cada acontecimento de interação, nesse caso a compreensão não é somente 
uma	decodificação,	sendo	assim	a	reflexão	sobre	os	próprios	recursos	utilizados	é	constante	no	processo.

Geraldi	expõe	que	para	compreender	as	ações	que	fazemos	com	a	linguagem,	sobre	a	linguagem	e	as	ações	
da linguagem, faz-se necessário a distinção entre atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. 
Para	ele,	atividades	 linguísticas	 “são	aquelas	que	praticadas	nos	processos	 interacionais,	 referem-se	ao	
assunto	em	pauta,	“vão	de	si”,	permitindo	a	progressão	do	assunto”	(p.	20).	Nessa	atividade	linguística,	quando	
se fala, a ação de pensar na organização da estrutura da língua, na estrutura gramatical, não se faz de uma 
forma consciente, usa-se a língua porque já se está imersa nela, ela faz parte do cotidiano. O linguístico está 
relacionado às atividades em que o sujeito tem a oportunidade de fazer uma ligação entre o que está sendo 
produzido	enquanto	texto	e	os	elementos	linguísticos	que	compõem	essa	produção.

As	atividades	epilinguísticas	“são	aquelas,	que	também	presentes	nos	processos	interacionais,	e	neles	
detectáveis,	resultam	de	uma	reflexão	que	toma	os	próprios	recursos	expressivos	como	seu	objeto”	(p.23).	
Nessas atividades desenvolve-se a capacidade de comentar sobre um determinado comentário, dá-se conta 
das	 informações	presentes	nas	 trocas	nos	diálogos	com	outras	pessoas.	Diz-se	a	mesma	coisa	de	 forma	
diferente	de	acordo	com	o	interlocutor,	o	contexto,	os	objetivos,	etc.

As	atividades	metalinguísticas	são	aquelas	que	“analisam	a	linguagem	com	a	construção	de	conceitos,	
classificações,	etc.”	 (p.	25).	Nesse	caso,	a	linguagem	é	o	próprio	objeto	para	se	constituir	conhecimentos	
sobre a língua. Nessa atividade, é possível perceber que o sujeito faz algum tipo de julgamento sobre o que 
é	certo	ou	errado	em	relação	ao	uso	das	palavras	ou	expressões.	O	metalinguístico	é	a	sistematização	das	
possíveis regras, dos conhecimentos teóricos conceituados sobre a língua e outros aspectos da estrutura de 
funcionamento da mesma.

O	que	Geraldi	aponta	com	isso	é	o	fato	de	que	a	reflexão	sobre	a	língua	não	é	exclusiva	dos	especialistas.	
Esses	três	tipos	de	atividades	linguísticas	estão	presentes	nas	ações	de	diálogos	dos	sujeitos.	São	produções	
de	discurso,	que	se	tornam	ações	“sobre	a	linguagem	e	ações	da	linguagem”.Isso	nos	leva	a	pensar	que,	o	
professor	alfabetizador	que	compreende	e	perceber	que	um	texto	escrito	pressupõe	um	enunciador,	que	está	
distanciado	de	seu	leitor	presumido,	compreende	também	que	a	escrita	exigirá	sempre	de	seu	autor	uma	
organização	do	texto	de	forma	coerente	e	coesa	e	para	que	esta	se	dê,	o	movimento	reflexivo	epilinguístico,	
que	vai	por	cima	do	linguístico,	necessita	ser	ativado.	GERALDI	(2008,	p.	21)	coloca	que	“elege-se,	portanto,	
o	fluxo	do	movimento	como	território.	Lugar	de	passagem	e	na	passagem,	a	interação	do	homem	com	os	
outros	homens	no	desafio	de	construir	compreensões	do	mundo	vivido.”	No	movimento	linguístico	puro,	não	
há consciência. Nos enunciados de cunho epilinguístico, se encontram ensaios de consciência linguística que 
podem	até	levar	ao	metalinguístico,	mas	essencialmente	uma	reflexão	espontânea,	sobre	o	linguístico,	que	
os enriquece.

As	atividades	epilinguísticas	proporcionam	ao	 falante/escritor	a	oportunidade	para	 refletir	 sobre	os	
recursos	que	demonstram	a	expressividade	que	utiliza	ao	falar/escrever.	Assim	sendo,	ele	está	refletindo	
sobre o domínio funcional das regras atreladas ao uso da língua.

A linguagem, enquanto atividade, implica que até mesmo as línguas (no sentido sociolinguístico 

do termo) não estão de antemão prontas, dadas como um sistema de que o sujeito se apropria 

para usá-las segundo suas necessidades. (GERALDI, 2008, p. 20)
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Para	o	sujeito	que	é	posto	diante	de	situações	de	escrita,	é	através	dessa	reflexão,	na	situação	de	produção	
textual,	que	o	domínio	da	 língua	vai	 sendo	ampliado,	 juntamente	com	a	consciência	sobre	a	utilização	
dos recursos da língua. Essa consciência já faz parte dele em seu dia a dia como usuário, mesmo que não 
pare para pensar como está sendo desenvolvida essa prática. A essa consciência MILLER (2003) denomina 
consciência implícita de uso, como sendo aquela que é desenvolvida intuitivamente, que está vinculada às 
experiências	vivenciadas,	ao	conhecimento	que	ele	tem	da	língua	como	seu	usuário,	no	momento	em	que	
reflete	sobre	as	ações	de	falar,	ler	e	escrever.	Ela	ainda	aponta	que	essa	consciência	é	a	base	necessária	para	
o	desenvolvimento	da	consciência	explicita	de	análise,	pela	qual	torna-se	a	língua	como	objeto	de	estudo,	
objetivando-se sua descrição e categorização.

Afirmo,	dessa	forma,	que	o	domínio	epilinguístico	está	entre	o	linguístico	e	o	metalinguístico.	É	o	elemento	
que	une	as	características	linguísticas	ao	conhecimento	das	regras	de	forma	reflexiva.

Todo	sistema	de	normas	sociais	encontra-se	numa	posição	análoga;	somente	existe	relacionado	

à consciência subjetiva dos indivíduos que participam da coletividade regida por essas normas. 

São	assim	os	sistemas	de	normas	morais,	jurídicas,	estéticas	(tais	normas	realmente	existem),	etc.	

Certamente,	essas	normas	variam.	Diferem	pelo	grau	de	coerção	que	exercem,	pela	extensão	de	

sua	escala	social,	pelo	grau	de	significação	social,	que	é	função	de	sua	relação	mais	ou	menos	

próxima	com	a	infra-estrutura,	etc.	(BAKHTIN,2009,	p.	94)

Assim,	posso	afirmar	que	no	processo	de	aquisição	da	língua	escrita,	entender	e	explicar	a	utilização	das	
regras gramaticais, construir esses conhecimentos no processo da própria escrita e dos usos dessas regras, 
insere	os	sujeitos	no	domínio	de	uso	que	os	mesmos	já	possuem.	GONTIJO	(2008)	expõe	que	a	questão	central	
da	alfabetização	“está	na	necessidade	de	construção	de	um	conceito	aberto”	(p.34)	que	seja	capaz	de	abranger	
as	diferentes	práticas	docentes	assim	como	as	diversas	formar	de	produção	de	texto	orais	e	escritos	levando	
em consideração, as também, diferentes formas de leituras produzidas pelos grupos sócias e as variadas 
dimensões	linguísticas	nos	quais,	educandos	e	educadores	estão	inseridos.

Para	BAKHTIN	(2009),	a	linguagem	tomada	nas	instâncias	física,	fisiológica	e	psicológica	é	privada	de	
alma e, para se tornar um fato linguístico, precisa ser atribuída-lhe alma, para que a linguagem tome vida 
“é	preciso	situar	os	sujeitos	–	emissor	e	receptor	do	som	–	bem	como	o	próprio	som,	no	meio	social”	(p.72).	
Segundo ele, é necessário que locutor e ouvinte pertençam à mesma comunidade linguística, que tenham 
uma	relação	sobre	o	espaço	bem	definido.

Docente e discente como personagens do processo  
de desenvolvimento da linguagem escrita

Pensar	uma	prática	docente	que	leve	em	consideração	os	saberes	da	prática	articulados	ao	saber	científico	
é pensar um ponto de equilíbrio entre teoria e prática. Esse ponto de equilíbrio está, de certa forma, posto 
no	próprio	trabalho	exercido	pelo	professor	em	sala	de	aula,	lugar	em	que	prática	e	teoria	caminham	juntas	
(ou	deveriam	caminhar),	de	forma	mutuamente	dependentes.	É	ir	contra	um	sistema	que	lhe	impões	formas	
de	avaliação,	resultados,	conteúdos,	rotinas,	etc.	BONDÍA	(2002,	p.	25)	diz	que:

do	ponto	de	vista	da	experiência	o	importante	não	é	nem	a	posição	(nossa	maneira	de	pormos),	

nem	a	“o-posição”	(nossa	maneira	de	opormos),	nem	a	“im-posição”	(nossa	maneira	de	impor-

mos),	nem	a	“pro-posição”	(nossa	maneira	de	propormos),	mas	a	“ex-posição”,	nossa	maneira	de	

“ex-pormos”,	com	tudo	o	que	isso	tem	de	vulnerabilidade	e	de	risco.

Inscrevo-me na discussão da relação estabelecida entre prática e teoria, inesgotável no âmbito educacional, 
pensando	o	professor	como	produtor	de	reflexões,	enunciados	e	autor	de	suas	palavras.	Pensando	a	linguagem	
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como um instrumento de interação entre as pessoas e os interlocutores que se constituem como sujeitos de 
um processo, em que as pessoas que dele participam estão realizando trocas verbais e construindo sentidos, 
posso	também	afirmar	que	esta	é	marcada	pelo	contexto	sócio-histórico.	O	resultado	dessas	interações,	sejam	
textos	orais	ou	escritos,	cumprem	então	uma	função	social	e	se	organizam	conforme	as	exigências	que	são	
próprias	do	contexto	em	que	o	sujeito	está	inserido.

Para Bakhtin, é a partir do fenômeno social da interação verbal realizada através da enunciação e das 
enunciações	(BRANDÃO,	2004)	que	a	língua	se	constitui,	o	que	faz	com	que	o	dialogismo	passe	a	ser	uma	
condição para a constituição de sentido. Cada um se constitui como sujeito na relação com o outro se tornando 
consciente	de	si	a	partir	e	através	do	outro	em	um	território	socialmente	organizado.	“A	dialogia	é	o	confronto	
das	entoações	e	dos	sistemas	de	valores	que	posicionam	as	mais	variadas	visões	de	mundo	dentro	de	um	
campo de visão” (GEGe 2009, p. 29). A dialogia está, portanto, nas mais variadas formas de visão do mundo, 
no interrogar, responder, questionar; nos atos de fala ou escrita, na apropriação da palavra como corpo social 
de	um	singular	coletivo.	Segundo	BAKHTIN	(2003)	o	autor	não	pode	viver	seu	próprio	acabamento	nem	agir	
sobre	ele,	por	isso,	“faz-se	necessário	o	acabamento	inacabado	para	viver,	nos	antepormos	a	nós	mesmos	sem	
coincidências	com	a	nossa	existência	presente,	percebendo	que	a	prática	será	sempre	um	caminho	contínuo	
de construção junto à teoria de forma inesgotável.” (p.11).

Se pensarmos a prática docente como esse acabamento inacabado, daremos a ela um caráter diferente das 
discussões	comuns	que	temos	visto.	O	inacabamento	nos	possibilita	estar	sempre	em	um	movimento	de	busca	
por	novos	significados	e	novas	possibilidades.	Ele	nos	insere	no	outro	e	o	outro	em	nós	a	partir	do	momento	
em	que	sentidos	ainda	são	produzidos	posteriormente	às	enunciações.	Esse	sentido	do	inacabamento,	está	
no movimento do professor em busca de novas formas, a partir também da teoria, de posicionar-se diante 
da	prática	como	um	espaço	de	trocas	e	relações	de	interações.

Ao pensar, apoiada em Bakhtin, sobre a produção das crianças, a partir de um conceito estético faz-se 
necessário	a	ética	para	olhar	e	dar	visibilidade	a	essas	produções.	Se	a	ética	bakhtiniana	é	um	espaço	de	
decisões	responsáveis	e	responsivas,	o	professor	comprometido	com	essa	perspectiva	tem	como	possibilidades	
fazer	de	suas	ações	momentos	de	reflexão	tanto	para	ele	quanto	para	as	crianças.	Ética	no	sentido	de	
compromisso com a produção da criança e com o próprio fazer docente. Não se trata simplesmente de aplicar 
técnicas	eficazes	que	levem	as	crianças	a	produzir	satisfatoriamente,	mas	sim	um	trabalho	de	produção	de	
sentidos para ambos.

O processo de reverberação dos saberes docente CRUZ (2014) – compreendido como um retorno – nos 
possibilita pensar que a prática docente é produzida como resposta ao tensionamento dos saberes docentes 
no	contexto	cotidiano.	O	efeito	acústico	da	reverberação	é	um	processo	que	ocorre	quando	ondas	sonoras	
são	propagadas	sob	uma	superfície	refletora,	guardando	entre	si	uma	pequena	diferença	de	tempo	no	trajeto.	
Essas	ondas	sonoras	ao	estabelecerem	impacto	com	a	superfície	refletora	retornam, também em tempos de 
mínima	diferença,	preenchendo	o	ambiente	com	várias	reproduções	de	som	emitido	originalmente.	O	sujeito	
que estiver nesse ambiente será atingido primeiramente pelo som original que vem direto da fonte sonora, ao 
mesmo	tempo,	o	som	continua	se	espalhando	pelo	ambiente,	refletindo-se	nas	demais	superfícies	existentes	
no local indo também ao encontro desse sujeito, chegando com intensidades diferentes, umas chegam mais 
rápido enquanto outras percorrem um caminho maior, mas todas as ondas sonoras chegam a esse sujeito 
afetando-o de alguma forma.

Fazendo	uma	analogia	com	o	processe	acústico	da	reverberação,	entende-se	que	a	prática	é	a	resposta	
às demandas que são produzidas através dos deslocamentos dos sujeitos – docentes e discentes – ao se 
organizarem	conforme	as	exigências	que	são	próprias	do	contexto	em	que	estão	inseridos.	Assim	como	no	
processo	de	reverberação,	no	qual	é	preciso	que	haja	condições	ambientais	para	que	o	mesmo	aconteça,	para	
que	a	prática	tome	vida	“é	preciso	situar	os	sujeitos	–	emissor	e	receptor	do	som	–	bem	como	o	próprio	som,	
no	meio	social”	(BAKHTIN	2009,	p.72).	Segundo	ele,	é	necessário	que	locutor	e	ouvinte	pertençam	à	mesma	
comunidade	linguística,	que	tenham	uma	relação	sobre	o	espaço	bem	definido.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 163

Trago	trechos	analisados	das	monografias	do	CESPEB	–	Alfabetização,	nos	quais	estão	evidenciados	a	
relação com o conhecimento da criança e como esses mobilizaram as professoras alfabetizadoras3 em seu 
cotidiano	a	pensar	a	sua	própria	prática	e	a	significá-las.

Começamos a ser mais criteriosos com a escolha dos livros a serem lidos para os nossos alunos, 
pois se queremos formar leitores críticos, que repensem o mundo no qual vivemos, precisamos 
escolher histórias que abram espaço pra o imaginário, para a troca, para o contato com a diver-
sidade do mundo e não histórias que já trazem uma mensagem fechada. Começamos dar maior 
importância ao momento da contação, quando ocorre o encontro entre o contador, a história 
e o ouvinte, momento este que já representa muito para a criança. Passamos a nos preocupar 
menos com as atividades que uma história pode suscitar, porém aprendemos a aproveitar o 
texto	da	história,	saborear	as	palavras	e	assim,	fazer	com	que	os	ouvintes	mergulhem	naquele	
imaginário, reconte, dramatize, mergulhe num universo desconhecido e saia dele com novas 
experiências.”	(...)	No	ano	de	2007,	conseguimos	deslanchar	em	nossos	projetos.	Finalizamos	o	
Projeto	Político	e	demos	início	ao	que	seria	o	maior	desafio	para	nós	educadoras:	esquecer	a	
listagem	de	conteúdos	bimestrais,	as	datas	comemorativas	e	construir	nossos	próprios	projetos	
de trabalho embasados nos temas geradores e visando o centro de interesse de cada turma, 
bem	como	as	particularidades	de	cada	indivíduo,	levando-se	em	consideração	o	contexto	só-
cio-histórico onde estes estão inseridos. (Claudia – Turma A)4

A história foi escrita a vinte e seis mãos, vinte e quatro das crianças, e uma da professora da 
sala de leitura e mais a minha. Mas, escrevendo assim pode parecer que foi muito fácil, as ideias 
iam	brotando,	os	estudantes	falando,	nenhum	conflito,	nada	a	ser	negociado...	Pois	é,	foi	preciso	
sim, garantir a fala de cada um, para que todos tomassem parte do todo, o que nem sempre é 
simples, em se tratando de crianças. (...) Precisamos também negociar, pois volta e meia surgiam 
sugestões	que	se	sobrepunham	e	era	preciso	decidir	de	uma	maneira	democrática	que	se	en-
caixaria	melhor	no	projeto	coletivo,	imprimindo	sentido	e	autenticidade	e,	nessas	horas,	havia	
a	defesa	das	opiniões	seguida	de	votação.	(...)A	história	foi	dividida	em	tantas	partes	quantos	
eram os estudantes, que ilustraram cuidadosamente o trecho que escolheram. Em seguida essas 
ilustrações	foram	recortadas	e	montadas	nas	respectivas	páginas	e	estas	ganharam	foram	de	
um livro, com capa de papel cartonado e ilustração de abertura (...)Depois, as crianças suge-
riram que transformássemos o livro em peça teatral: escolheram quais personagens queriam 
dramatizar,	confeccionaram	juntamente	com	os	pais	o	figurino,	fizeram	o	cenário	e	ensaiamos	
bastante. (Sofia – Turma A)

A cabeça de uma criança que aprende (em particular, a ler e a escrever) é como um grande 
caldeirão em que borbulham muitas ideia. (...) É no espaço da sala de aula que a criança diz a 
sua palavra e nós temos que garantir esse direito. Quando nos distanciamos deste procedimento 
alimentamos	o	saber	da	experiência	alheia,	aquela	que	não	nos	passa,	mas	nos	repassa	o	que	
devemos fazer. (...)Neste caminho, um projeto para o trabalho foi sendo delineado discutido, 
compartilhado	com	os	alunos	e	com	os	demais	profissionais	da	escola.	Esse	saber	construído	
na	experiência	foi	determinante	para	o	sucesso	do	trabalho	que	decorremos	ao	longo	dessa	
construção. (Sonia – Turma A)

Percebo	em	minha	prática	que	meus	alunos	não	estão	presos	a	literatura	“infantil”.	Eles	são	seres	
humanos	sedentos	de	novidades,	são	curiosos,	instigadores,	precisam	de	diferentes	tipos	de	textos	
–	infantis	ou	não,	que	despertem	de	verdade	o	seu	desejo,	textos	significativos.	Quando	apresento	

3 Termo usado no feminino pelo fato das turmas da especialização serem compostas somente por mulheres.
4 Todos os nomes aqui apresentados são fictícios para preservar a identidade das professoras.
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uma leitura e eles não demostram entusiasmo, mudo para outra, sei que não adiantará insistir, 
pois nossos alunos, hoje são críticos, buscam qualidade, por isso, tenho que estar preparada para 
‘sacar’ e permitir que façam suas leituras. (Célia – Turma B)

Em	uma	aula	em	setembro,	exploramos	o	livro	Bicho	que	te	quero	livre	de	Elias	José	e	Ana	Raquel,	
depois conversamos sobre o livro, pois ele tratava sobre poesias de animais. Em meio ao debate e 
as	várias	interpretações	sobre	o	livro	apresentada	pelos	alunos,	um	discente	comentou	de	forma	
espontânea que se fosse um bicho gostaria de ser um cachorro. Percebi que havia uma grande 
motivação	em	torno	da	temática	apresentada	pelo	livro.	Como	forma	de	desdobramento,	fizemos	
uma lista coletiva sobre que animais gostaríamos de ser e depois registramos individualmente 
em uma atividade do caderno. Era mais uma atividade em que a oralidade acompanhava a ne-
cessidade de escrita e vice-versa. (Suzana – Turma B)

As	“falas”	e	escritas	das	crianças	revelam,	apesar	da	pouca	idade,	sabedoria	e	força	na	busca	
de	soluções	para	os	problemas	da	vida,	(...)	Assim,	este	jeito	de	propor	soluções	simples	para	os	
problemas,	me	trouxe	a	ideia	de	criar	um	espaço	de	discussão	semanal,	a	partir	das	notícias	do	
cotidiano e assim começamos uma nova etapa.
Todas as crianças eram muito ligadas em televisão e sabiam tudo que acontecia na cidade. 
Aproveitei	o	fato,	criei	a	“hora	da	notícia”.	Um	momento	semanal	em	que	um	grupo	de	crianças,	
apresentava cada uma, uma notícia interessante, dramatizando um telejornal, que chamamos de 
TV CRIATIVA. (...)Tal atividade ampliou muito os conhecimentos das crianças em relação a diversos 
assuntos, (...) contribuindo para que as crianças compreendessem e relacionasse os problemas 
com o nosso passado (...). (Lilian – Turma B)

Foi	possível	observar	nas	monografias	que	a	professoras	alfabetizadoras	tiveram	o	cuidado	em	trazer	
as crianças como sujeitos centrais de suas práticas, que ao longo do processo foram se constituindo como 
sujeitos	do	conhecimento.	A	forma	como	as	professoras	alfabetizadoras	se	relacionam	com	os	textos	das	
crianças	expressa	um	modo	de	se	relacionar	com	a	própria	criança,	o	seu	jeito	de	ser	e	agir	no	mundo.Para	
LEAL (2008, p. 54)

Pensar	o	ensino	de	produção	de	texto	requer	pensar,	em	primeiro	lugar,	que	um	texto	produzido	

por um aprendiz manifesta-se como o produto de um sujeito que, a seu modo, através das diversas 

possibilidades e formas de linguagem, busca estabelecer um determinado tipo de relação com 

o seu interlocutor.

As professoras alfabetizadoras trazem, a partir do que percebem nas/das crianças, como é possível planejar 
suas	ações	incluindo	as	próprias	crianças	nesse	processo.	Baseada	nessa	perspectiva	é	possível	perceber	que	
as professoras alfabetizadoras saem do lugar historicamente construído da professora somente como mera 
transmissora	de	informações,	e	se	colocam	como	pesquisadoras	que	questionam	quais	são	as	intenções	de	
suas	intervenções	em	relação	às	produções	das	crianças.

Conclusões inacabadas

Permito-me	dizer	conclusões	inacabadas	visto	que,	o	aqui	exposto,	ainda	é	passível	de	outras	reflexões	e	
pensamentos agregadores em relação à prática de professores alfabetizadores.

De acordo com KRAMER (2011) os estudos da infância fazem parte de vários campos do conhecimento. 
A partir do século XX a criança passou a ser entendida como sujeito e indivíduo em construção. Algumas 
concepções	entendem	a	criança	a	partir	de	uma	concepção	cognitiva,	vendo-a	como	sujeito	epistêmico,	outros	
entendem a criança do ponto de vista afetivo, motor, social ou intelectual, ou dicotomicamente separando 
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corpo	e	mente.	Independente	das	concepções,	Kramer	aponta	que	a	ideia	de	que	a	criança	tem	especificidades	
é muito recente. Entretanto, se vê professores buscando a apropriação de novas possibilidades. Quando a 
professora Lilian diz que aproveitou um fato para criar uma proposta de atividade junto a seus alunos, ela 
traz a evidência da importância que atribui à participação das crianças no processo de ensino aprendizagem. 
Nos	fragmentos	destacados	das	monografias	fica	aparente	a	importância	que	as	professoras	dão	às	falas	das	
crianças. Ao fazerem isso estão valorizando a criança não só como parte do processo, mas também como 
princípio	e	sujeitos	das	ações.

Ao	produzir	 textos	orais	ou	escritos,	a	criança	produz	discursos	que	correspondem	a	determinadas	
situações	comunicativas	que	são	atravessadas	por	um	cotidiano,	que	enquanto	acontecimento	influenciam	os	
mesmo. Quando as crianças, no processo de alfabetização, se percebem parte desse processo, a lógica de que 
precisam escrever ou falar (produzir) para que alguém diga que está certo ou errado, torna-se desnecessária, 
pois	o	que	se	está	produzindo	são	sentidos	para	a	própria	vida.	A	experiência	surge	na	construção	de	um	
caminho no qual, crianças e professores se constituem, um altera o outro.

Segundo	CHARLOT	(2012)	existe	uma	relação	de	contra-dependência	entre	professor	e	aluno,	o	aluno	
é	quem	faz	o	trabalho	intelectual	para	o	aprendizado,	cabe	a	ele	agir	sobre	o	meio,	refletir	sobre	ações,	
intervir, questionar, propor, entre outros. Se ele não o faz, não aprende e esse fracasso acaba sendo tanto 
do	aluno	quanto	do	professor.	Para	aprender	é	necessário	que	a	criança	esteja	inserida	em	um	contexto	que	
lhe	proponha	“atividades	intelectuais”	(CHARLOT	2012,	p.	112).	Essas	atividades	intelectuais	por	sua	vez	são	
planejadas	pelos	professores,	que	conscientes	de	sua	função,	propõem	experiências	para	que	as	crianças	
vivenciem	realidades	nas	quais	seja	possível	refletir	sobre	o	que	e	para	que	estão	envolvidas	naquele	contexto.

Isso	significa	afirmar	que	o	professor	que	age	consciente	de	sua	 função	também	propõe	a	si	mesmo	
experiências	que	contextualizem	sua	própria	vivência.	É,	portanto	um	caminho	que	se	constrói	junto	com	
a criança, tomando-a como orientadora de suas práticas, que impulsionam e direcionam o olhar, instigam 
reflexões	que	culminam	em	um	envolvimento	 tanto	 teórico	quanto	vivencial	em	relação	ao	cotidiano	
escolar. É no cotidiano de sala de aula que as teorias vão tomando forma e sendo validadas à medida que 
os	sentidos	vão	sendo	estabelecidos	para	a	criança	e	em	contra	partida	vão	confirmando	ou	refutando	as	
hipóteses do docente propiciando o diálogo, em um movimento sempre de inacabamento, no qual ambos 
vão se constituindo, ética e esteticamente, na relação.

Infelizmente, vivenciamos um momento em que a prática do professor só tem visibilidade nos murais da 
escola, nos projetos propostos por alguns municípios que lhes rendem algum tipo de benefício posterior caso 
o projeto de sua escola vença. O professor não dá visibilidade a sua prática porque ele não tem espaço que 
lhe	exija	tal	coisa	como	forma	de	pensar	a	própria	prática,	a	escola	não	tem	sido	esse	espaço.	TARDIF	(2011)	
já apontou como questão se não seria mais lucrativo para os docentes se seus saberes da prática cotidiana 
e	da	experiência	fossem	reconhecidos	por	outros	grupos	produtores	de	saberes,	também	como	produtores	
de	saberes	significativos	e	originados	na	própria	prática,	o	que	legitimaria	profissionalmente	a	docência.

Cabe repensar o que se tem feito a partir das práticas alfabetizadoras dos professores como forma de 
atribuir um outro status à elas que não seja o do professor que cuida, repassa saberes e é desvalorizado 
enquanto	profissional,	mas	sim,	daquele	que	 tem	um	posicionamento	político,	 responsabilidade	com	o	
processo de ensino e aprendizagem e principalmente compromisso com o outro.

Foi	possível	perceber	através	dos	 fragmentos	das	monografias	a	 importância	dada	às	crianças.	Fica	
evidente	que	o	centro	do	planejamento	e	das	ações	pedagógicas	é	a	criança	em	processo	de	aprendizagem	
e	que	as	decisões	mais	coerentes	e	responsivas	são	tomadas	com	a	participação	de	todos,	 inclusive	das	
crianças. Esse processo de propiciar um diálogo horizontal entre os educadores e educandos ocupou os 
sentidos estabelecidos como os reais objetivos, abrindo a possibilidade de se ultrapassar as barreiras dos 
medos	de	expor	o	que	se	pensa.	Um	espaço-tempo	de	sujeitos	dialógicos	que,	ao	pronunciarem	o	mundo,	
vão compreendendo as suas realidades e intervindo sobre elas para transformá-las (KRAMER, 2011).

É na sala de aula que as teorias vão tomando forma e sendo validadas à medida que os sentidos vão sendo 
estabelecidos	para	a	criança	e	em	contrapartida	vão	confirmando	ou	refutando	as	hipóteses	do	docente.	
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Segundo	CHARLOT	(2012)	não	importa	se	o	saber	do	professor	é	tradicional	ou	não	mas	sim	se	enquanto	
professor ele oferece ao aluno espaço para atividades intelectuais que permitam ao discente aprender a 
desenvolver suas próprias práticas intelectuais e qual o sentido que estas têm para o aluno e se o mesmo 
tem prazer em sua realização.

BENJAMIN	(2002,	p.	23)	diz	que	“cada	uma	de	nossas	experiências	possui	efetivamente	conteúdos”.	Afirmo,	
nesse sentido, que são possíveis práticas alfabetizadoras comprometidas com os educandos e seu processo de 
aprendizagem a partir do momento que os professores dividam com seus alunos os saberes que lhes conferem 
uma	visão	ampliada	das	situações	do	dia	a	dia	de	sala	de	aula,	um	saber	que	está	sempre	em	transformação	
em	prol	da	criança	a	fim	de	garantir	a	fala	de	cada	um,	para	que	todos	tomem	parte	do	todo	evidenciando	
o compromisso de cada sujeito como o outro que lhe constitui.
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Caminhos de/para Formação de professores

Liliane Neves1

Universidade Federal Fluminense

Resumo: Neste	trabalho	pretendo	trazer	algumas	reflexões	que	nos	permitam	observar	como	a	formação	do	
homem	modifica-se	ao	longo	do	tempo	e	da	história	e	assim	possibilita	tensões	e	contrapalavras.	Compreendo	
que a formação não constitui-se em um processo linear de evolução, mas em uma pluralidade de movimentos 
que	coexistem	e	renovam-se.	Neste	alargamento	compreendemos	a	necessidade	da	formação	do	professor	
na	práxis,	na	reflexão	sobre	a	ação,	na	relação,	na	troca	cotidiana	com	o	outro,	como	uma	alternativa	de	
criação do pensamento crítico. A partir da construção estética de um conto em que professoras conversam 
em seu deslocamento cotidiano entre escolas, pensamos em alargamentos possíveis para as perspectivas de 
formação	de	professores	existentes	que	procuram	um	achatamento	do	sujeito	em	uma	formação	capitalista,	
com um modo de produção em série que visa somente resultados através de uma maneira de pensar a relação 
do professor com a educação.
Palavras-chave: Formação de Professores. Bakhtin. Alfabetização

 Era preciso destruir e reconstruir todo este falso quadro do mundo, romper todas as 
falsas ligações hierárquicas entre as coisas e as ideias, eliminar todas as camadas 
intermediárias que as separavam. Era necessário libertar todas as coisas, permitir 
que entrassem numa combinação livre, característica de sua natureza, fazer com 
que essas combinações não parecessem estranhas do ponto de vista das ligações 
tradicionais e costumeiras. (Bakhtin,1998, pág. 284)

“Prezados	passageiros,	esta	composição	ficará	parada	por	alguns	minutos	aguardando	liberação	da	linha.	
Agradecemos a sua compreensão...”

Poxa! Não acredito! Vou me atrasar! Vou mandar um “zap” para a minha diretora!
Eu também!
Mensagens enviadas...
Hoje eu consegui começar a usar o álbum de figurinhas com eles. Sabe? Aquele dos dinossauros que havia 

comprado. Foi muito boa a discussão sobre numerais com eles.
Como é que você fez?
Comecei discutindo com eles quantos pacotes seriam necessários para que cada um pudesse colar uma 

figurinha. Como cada pacote vem com 4 figurinhas e tínhamos 20 crianças hoje, perguntei à eles quantos 
precisaríamos abrir.

Legal! Eu não consegui encontrar para comprar.Lá perto da minha casa nenhuma banca está vendendo.
Eu encontrei naquela banca descendo a rua da escola. Lá tem! Se quiser compro para você!
Eu passo lá amanhã. Hoje foi a maior correria! Fizemos a reescrita coletiva daquela parlenda e saí exausta. 

É muito interessante ver a heterogeneidade de conhecimentos deles. E quando discutimos no coletivo, onde 
a palavra de um desestabiliza e questiona a hipótese do outro então... Mas ainda estou um pouco enrolada 
para fazer os relatórios. Já fez os seus?

Alguns! Essa correria entre uma escola e outra e a falta de tempo para o planejamento acabam comigo. 
Acabo fazendo nos pouquíssimos tempos de planejamento que temos. Sei que não é o ideal, mas quando 
não dá acabo levando para casa e terminando nos meus fins de semana. Não consigo entender isto! Esse 
momento de reflexão sobre a nossa prática é tão importante, mas temos tão pouco...

1 Professora Assistente do Departamento de Ensino Fundamental do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira- CAP-UERJ e 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal Fluminense- UFF, na linha de pesquisa Linguagem, 
Cultura e Processos Formativos.
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É mesmo! Difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para estudar. “Esses educadores” dizem que o 
professor tem que estar sempre estudando, aprendendo, mas parece que ninguém percebe o quanto isso é 
difícil para a gente... As redes de ensino não nos garantem o 1/3 de planejamento que a lei orienta.

Sei lá acho que eles não passaram por uma sala de aula ou, se passaram, esqueceram.
“Olha a paçoca! 5 paçocas por apenas 1 real!”
“Cruzadinha!	Cruzadinha	para	passar	o	tempo	da	sua	viagem!	Quem	quer?	2	reais	apenas!”
“Teses	sobre	Feuerbach!	Se	você	ainda	não	leu,	precisa	ler!	Apenas	5	reais	na	minha	mão!”
Kkkkk Nesse trem vende-se de tudo um pouco. Até textos de Karl Marx temos agora! Imagina o que ele 

pensaria sobre essa relação de trabalho e reflexão, ou melhor a falta de momentos para este movimento, 
na nossa profissão.

Ele fala algo sobre a formação do educador sim! Outro dia eu comprei este. Eu gostei! Queria te mostrar 
uma parte, mas o meu não está aqui.

Vou comprar então! Fiquei curiosa! Moço! Ei, moço! Me vê um! Aqui, está trocado o dinheiro! Obrigada!
Cadê a parte que você falou?
Tá logo no começo. Ele fala sobre educar o educador, uma coisa assim. Me empresta aqui que olhando 

eu consigo encontrar. Achei! Aqui!
“A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias e da educação e de que, portanto, 

homens	modificados	são	produto	de	circunstâncias	diferentes	e	de	educação	modificada	esquece	que	as	
circunstâncias	são	modificadas	precisamente	pelos	homens	e	que	o	próprio	educador	precisa	ser	educado.”	
(Marx,	1845,	p.5)

Olha só a importância que ele dá a formação do professor. Às vezes parece que as coisas vão ser 
transformadas de repente. Você já teve essa impressão? Que existe uma entidade invisível que vai impedir 
ou alavancar as coisas? Parece que é proposital, para tirar das nossas mãos a capacidade da transformação.

É! Mas quando querem cobrar resultados, colocam toda a responsabilidade sobre nós!
Ei, senhor! Senta aqui! Vamos demorar um pouco até que este trem saia.
Obrigado!
Eu falo isso na minha escola da tarde. Vamos fazer diferente. Quem disse que tem que ser assim? E as 

pessoas dizem que sempre foi assim! Não entendo isso.
Essa forma de pensar sempre esteve presente na humanidade. Por muito tempo a ciência foi fundamentada 

na religião e em ideais abstratas.
Tá! Mas houve um tempo em que o trabalho estava relacionado diretamente à vida.
Ué! Mas não deixa de estar!
É verdade! Às vezes ainda caio nessa armadilha evolucionista de acreditar neste conceito de que era de 

um jeito e agora não é mais. Que no passado era um modelo, no presente é um e no futuro será outro.
É difícil não pensar assim! Mas, desde que a industrialização se expandiu as relações de trabalho se 

modificaram.
“Não	existe	a	primeira	nem	a	última	palavra,	e	não	há	limites	para	o	contexto	dialógico	(este	se	estende	

ao passado sem limites e ao futuro sem limites)” Bakhtin, 2011, p. 410.
Como senhor?
“Nem	os	sentidos	do	passado,	isto	é,	nascidos	no	diálogo	dos	séculos	passados,	podem	jamais	ser	estáveis	

(concluídos, acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-se) no processo de 
desenvolvimento subsequente, futuro do diálogo”. Idem, p. 410.

Que interessante! Os sentidos são sempre renovados na história da formação do homem. E quando 
olhamos a história também não podemos entendê-la como fatos isolados e estáticos. Podemos renovar os 
sentidos já existentes na história da humanidade.

“Em	qualquer	momento	do	desenvolvimento	do	diálogo	existem	massas	imensas	e	ilimitadas	de	sentidos	
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esquecidos, mas em determinados momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais 
sentidos	serão	relembrados	e	reviverão	em	forma	renovada	(em	novo	contexto).”Idem,	p.	410

Sim! O que o senhor está dizendo tem muito sentido!Isto é bom para pensarmos como é a formação do 
professor hoje. Ela está diretamente relacionada à formação do homem. Não temos como vê-la isolada. Existe 
uma homologia nesses processos. E se ela já foi diferente, há a possibilidade de renovação dos sentidos atuais.

Muitas vezes já me vi em cursos ou palestras de formação continuada, que as Prefeituras oferecem, em 
que eles dizem que temos que fazer de uma determinada forma lúdica, divertida, interessante, e que devemos 
considerar os conhecimentos das crianças. Porém, a forma como é conduzida aquela formação é totalmente 
oposta ao que dizem que temos que fazer. Como pode?

Gente! É verdade! Mandam-nos ir a encontros em que um palestrante, muitas vezes, não conhece a 
realidade da escola, ou da rede de ensino do município.Chegando lá ele propõe questões que estão totalmente 
distantes das reais necessidades que temos para trabalhar. Fica difícil até para nos concentrar. E sempre 
acabam falando aquela piadinha: “Depois o professor reclama que o aluno conversa o tempo todo!”Sei que 
estamos errados quando nos portamos desta forma, mas acabamos nos cansando de discursos tão distantes 
da nossa realidade.

Eu entendo que não podemos nos vitimizar! Mas se eu acredito que a criança é um ser expressivo e falante, 
porque devo estar em um lugar que desconsideram totalmente que eu também sou um ser expressivo e 
falante, e que os meus conhecimentos precisam estar na roda para o diálogo?

Minhas	jovens,	não	vou	ficar	esperando	esse	trem	partir.
Porquê senhor? Mal entrou no trem e na nossa conversa e já se vai? Gostamos tanto do que o senhor falou!
É!, Mas voltarei à minha casa! Amanhã tento novamente chegar ao meu destino. Mas olhem, eu acredito 

que:	“Não	existe	nada	absolutamente	morto:	cada	sentido	terá	sua	festa	de	renovação.	Questão	do	grande	
tempo.” Bakhtin, 2011, p.410. O homem forma-se na alteridade. É com o outro que somos mais potentes.  
O	que	vocês	estão	fazendo	aqui?	Formando-se!	Há	muitos	sentidos	para	a	palavra	formação.	E	vocês	podem	
e devem renová-los com as suas práticas cotidianas.

É verdade! Há um potencial enorme no que fazemos. Outro dia li um texto de uns professores da UFF, 
em que eles falavam sobre os sentidos da palavra formação. Acho que tenho ele aqui no meu email. Peraí!

Achei! Eles dizem o seguinte: “A	palavra	formação	tem	radical	forma,	que	vem	do	latim	forma,	que	quer	
dizer	figura,	 imagem.	Tem	o	sentido	de	modo,	configuração,	mas	 também	de	bela	 forma	ou	aparência,	
especialmente	na	antiguidade.	Está	relacionada	a	outras	expressões	como	fórmula,	reforma	e	conformação.	
Mas também do grego μορφή, merph ou morphe. Assim estará presente em palavras como metamorfose e 
morfema. Etimologicamente está relacionada a termos latinos como ferio, (ferir, golpear), e também, a partir 
da	raiz	indoeuropéiadher	–,	vinculada	a	firmus	(firme,	sólido),	fretus	(confiado)	e	a	fere	(inteiramente)	ou	ferme	
(superlativo de fere).” BARENCO E JANER, 2016.

Poxa! São tantos sentidos! Porque apenas alguns deles são levados em conta, quando pensamos nos 
processos formativos de professores? Sempre fica o firme, o sólido, com a reforma do outro por alguém que 
se designa mais conhecedor.

Até breve e lembrem-se que os sentidos podem ser renovados por cada um de nós no pequeno tempo 
de nossas vidas.

Obrigada pela conversa! Como é o nome do senhor?
Mikhail! Mikhail Bakhtin! Boa aula para vocês, meninas!!
Obrigada! Obrigada!
Engraçado! Parece que já ouvi este nome antes!
Eu também! Será que é algum aluno lá da escola? Sei lá!
“Prezados	passageiros,	fecharemos	as	portas	e	daremos	continuidade	à	nossa	viagem!	Desculpem	qualquer	

transtorno!”
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O senhor Mikhail podia ter esperado.
Ele volta! Amanhã ele volta.
Agora vai! Não chegaremos tão atrasadas!
É verdade!

Os	estudos	da	filosofia	de	Bakhtin	têm	me	ajudado	a	compreender	que	nada	sempre	foi	ou	será	como	é.	
Ao	longo	da	história,	podemos	observar,	no	cotejo	de	textos,	que	a	formação	humana	é	pensada	de	diferentes	
maneiras	e	com	diferentes	objetivos.	Neste	trabalho	pretendo	trazer	algumas	reflexões	que	nos	permitam	
observar	como	a	formação	do	homem	modifica-se	ao	longo	do	tempo	e	da	história	e	assim	possibilita	tensões	
e contrapalavras. Compreendo que a formação não se constitui em um processo linear de evolução, mas em 
uma	pluralidade	de	movimentos	que	coexistem	e	renovam-se,	pois	a	ideologia	sempre	esteve	presente	na	
educação e no trabalho humano.

No diálogo acima, construo um plano estético com notas de pesquisa, em que duas professoras encontram-
se no trem quando se deslocam de uma escola à outra, realidade bastante comum às professoras das escolas 
municipais do Estado do Rio de Janeiro. Nele trazemos também o autor Mikhail Bakhtin como um personagem 
neste diálogo sobre formação de professores, que se estende à formação humana, compreendendo que 
ambos fazem parte da história.

Nesse	diálogo	com	as	professoras,	Mikhail	Bakhtin,	Karl	Marx,	Marisol	Barenco,	Jader	Janer,	e	tantas	outras	
vozes constituem o processo de pesquisa que inicio no doutorado em Educação na UFF onde pretendo pensar 
formas outras de formação coletiva e dialógica, como contrapalavra das palavras hegemônicas e monológicas 
da	formação	oficial	de	professores	dos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental.

Formação humana e trabalho

Ao	observar	como	o	homem	produz	seus	meios	de	subsistência,	Marx	 identifica	as	 relações	sociais	
presentes.	Para	ele,	essas	relações	vão	ser	primordiais	na	concepção	de	homem,	trabalho	e	formação	daquela	
sociedade.	Ou	seja,	as	relações	de	trabalho	estabelecidas	delineiam	as	concepções	de	vida	dos	indivíduos.

A	partir	do	excedente	de	produção	e	a	apropriação	privada	das	condições	de	produção	delineia-se	a	divisão	
social do trabalho e com ela um modelo de formação humana que vai dividi-la em formação para o trabalho 
e	formação	intelectual	criando	uma	hierarquia	entre	elas.	“A	passagem	da	educação	comunal	praticada	no	
passado	primitivo	para	a	dualidade	em	edu	cação	no	mundo	dividido	socialmente	pelo	trabalho,	trouxe	junto	
a subordinação da tecneà theoría...” REIS, 2014 p. 6

Assim	como	Marx,	Bakhtin	nos	 traz	a	noção	de	um	 tempo	outro	e	destaca	que	essa	percepção	de	
tempo foi muito forte no estágio agrícola de desenvolvimento da sociedade. Um tempo sócio-familiar, das 
festividades, das cerimônias relativas ao ciclo do trabalho agrícola, às estações do ano, às horas do dia, 
aos estágios do desenvolvimento das plantas e do gado. Era um tempo coletivo porque a vida do homem 
só tinha sentido na coletividade. Ele vivia, trabalhava e se formava na coletividade. Não havia o tempo 
individual e a formação individual de cada um porque não havia sentido para a vida fora do coletivo. Tanto 
o trabalho quanto o consumo são coletivos (neste tempo). E ele seguia o tempo da natureza, de onde vinha 
o	seu	sustento.	A	esse	conjunto	existencial	Bakhtin	chama	“complexo	folclórico”,	referindo-se	ao	conjunto	
da vida comunal de um povo, nas sociedades arcaicas, mas ainda presente nas práticas humanas.

Ao	olhar	a	vida	pelo	viés	da	arte,	Bakhtin	procura,	busca,	nas	diversas	manifestações	populares,	os	pequenos	
(ou	grandes)	vislumbres	do	complexo	folclórico	que	continuam	existindo,	ainda	que	de	forma	não	oficial.No	
período	agrícola	estas	manifestações	eram	a	própria	vida	cotidiana	oficial	que	no	decorrer	da	história	foi	se	
modificando.	Porém	elas	nunca	deixaram	ou	deixarão	de	existir,	uma	vez	que	são	essas	manifestações	que	
nos fazem humanos e nos ajudam a compreender que vivemos um movimento de interdependência com o 
outro, seja ele um humano ou um elemento da natureza.
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Com o advento da divisão social do trabalho percebemos uma mudança na organização do tempo 
oficial	devido	às	mudanças	nas	relações	de	trabalho.	A	vida	oficial	passa	a	ter	um	caráter	mais	privado	
e	institucional	e	a	vida	não-oficial	fica	relegada	à	vida	cotidiana.	Isso,	por	um	certo	modo,	nos	ajuda	a	
perceber	que	o	homem	precisa	do	coletivo	e	que	a	vida	oficial	e	a	não-oficial	estão	juntas	prevalecendo	
ora uma, ora a outra.

Na	busca	destas	manifestações	oficiais	e	não-oficiais	podemos	olhar	para	o	cotidiano	e	para	o	diálogo	das	
três	personagens	do	início	do	texto.	Assim	como	Bakhtin	olha	para	a	obra	de	Rabelais,	Goethe	e	Dostoiévski,	
e	nos	ajuda	a	perceber	a	convivência	mútua	da	oficialidade	e	da	não	oficialidade	na	vida	humana	nas	
sociedades, podemos perceber também neste encontro criado por nós, no cronotopo do trem, esse movimento 
dialógico que se constitui um movimento de formação para as professoras personagens do pequeno conto.

Ao encontrarem-se não são mais as mesmas e o mundo também não o é. Ao mesmo tempo em que 
dialogam com o autor, dialogam com a sua vida cotidiana, que é transformada conjuntamente com o mundo. 
Porque a ação dessas professoras tem a força transformadora do humano.

O	mundo	não	é	e	nunca	foi	estável.	Ele	está	sendo	modificado	cotidianamente	pelos	atos	da	vida	que	ao	
mesmo tempo nos formam nesta convergência do pequeno tempo – o tempo da vida de cada um – com o 
grande tempo – o tempo histórico.Enquanto o homem se forma, ele forma o mundo. E essa formação não é 
privado-biográfica. Já não é um assunto particular. O homem se forma concomitantemente com o mundo, 
reflete em si mesmo a formação histórica do mundo. O homem já não se situa no interior de uma época à 
outra. Essa transição se efetua nele e através dele. Ele é obrigado a tornar-se um novo tipo de homem ainda 
inédito. Trata-se precisamente da formação do novo homem; por isso, a força organizadora do futuro aqui 
é imensa, e evidentemente não se trata do futuro em termos privado-biográficos mas históricos. Mudam 
justamente os fundamentos do mundo, cabendo ao homem mudar com eles. (Bakhtin, 2011, pág. 222)

Quando	dizem	“Às vezes parece que as coisas vão ser transformadas de repente. Você já teve essa 
impressão? Que existe uma entidade invisível que vai impedir ou alavancar as coisas?” nos	explicitam	
um modelo de formação que delega sempre ao outro a possibilidade de mudança do mundo. Mas estas 
professoras, ao questionarem esse modelo ideológico, não estão formando-se neste movimento?

O problema de se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é um pro-

blema a teoria, e sim um problema prático. É na prática que o homem tem que demonstrar a 

verdade, isto é, a realidade, e a força, o caráter terreno de seu pensamento. O debate sobre a 

realidade ou a irrealidade de um pensamento isolado da prática é um problema puramente 

escolástico.	Marx,	1845,	pág.	5

A	questão	da	prática	como	possibilidade	de	reflexão	coletiva	que	acessa	o	real	para	transformá-la	é	o	
que	Marx	denominou	práxis.	Nela	o	humano,	através	de	suas	atividades,	cria	e	transforma	a	si	e	ao	mundo	
através de um distanciamento provisório que o permite teorizar sobre o vivido. O vivido não se pode ver, 
já	que	estamos	afundados	nele,	mas	ao	conversar	com	o	outro,	questionar	e	refletir	em	parceria,	estudar	e	
reelaborar a teoria, pensar na relação teoria e prática, entender que somente na prática cotidiana é que a 
teoria faz sentido porque A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que seduzem a teoria 
para o misticismo encontram a sua solução racional na práxis humana e no compreender desta práxis. Idem, 
pág. 7, estamos reelaborando a vida e possibilitando a transformação.

Enquanto	viajam	de	trem	pela	cidade,	as	professoras	do	conto	reelaboram	suas	concepções	de	vida	e	
formação ao entenderem que a formação de si e dos outros não é algo acabado e que é possível transformarem 
a si, ao outro e ao mundo.

Concluímos	provisoriamente	este	texto	pensando	em	alargamentos	possíveis	para	as	perspectivas	de	
formação	de	professores	existentes	que	procuram	um	achatamento	do	sujeito	em	uma	formação	capitalista,	
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com um modo de produção em série que visa somente resultados através de uma maneira de pensar a 
relação do professor com a educação. Formação esta que produz uma escola alienada e com uma pobreza 
de	pensamento	crítico.	Marx	denuncia	esta	estrutura	ideológica	do	capitalismo	que	propaga	modelos	como	
verdades absolutas.

Neste	alargamento	compreendemos	a	necessidade	da	formação	do	professor	na	práxis,	na	reflexão	sobre	
a ação, na relação, na troca cotidiana com o outro, como uma alternativa de criação do pensamento crítico.
No diálogo e na alteridade, o professor pode ser esse sujeito histórico que olha para o seu trabalho com o 
potencial transformador que ele tem e toma na mão seu próprio processo histórico.
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A importância da relação professor-aluno nas práticas pedagógicas 
nas séries iniciais

Márcia Elias Barbosa dos Santos
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo: Este trabalho objetiva destacar a importância da relação Professor – Aluno no processo de 
alfabetização nas séries iniciais. A pesquisa que venho desenvolvendo tem como linha de partida os relatos 
de	experiências,	memoriais	e	práticas	docentes	nas	series	inicias,	e	suas	formações.	Após	um	breve	resumo	da	
história	da	educação,	descrevo	alguns	problemas	enfrentados	pelos	professores	e	alunos	em	busca	de	um	“novo	
olhar”	para	que	as	relações	se	deem	de	forma	mais	afetiva,	dialógica,	com	vínculos,	para	que	haja	ganho	no	
aprendizado, destacando a importância da alfabetização para a formação integral e intelectual do discente. 
Uma formação para o docente que o habilite a lidar com as diferenças e diversidades no mundo da educação 
é	um	grande	desafio	para	que	a	alfabetização	e	o	letramento	sejam	o	resultado	final	de	várias	vozes	onde	o	
trabalho desenvolvido resulte na construção de sujeitos sociais críticos e ativos.
Palavras-chave: Diálogo. Vínculo. Afetividade.

Introdução

O tema em questão vai ao encontro de debates realizados no grupo de pesquisa do qual faço parte, que 
vem discutindo e pesquisando sobre a formação do docente, destacando a importância da linguagem nas 
relações	que	se	estabelecem	no	ambiente	escolar	no	processo	de	alfabetização	das	séries	iniciais.	Partindo	do	
memorial do docente, uma nova história surge para fortalecer a necessidade da busca por uma formação que 
desenvolva	vínculos	que	auxiliem	no	desenvolvimento	de	uma	linguagem	construtiva	e	formadora	de	sujeitos.

O trabalho desenvolvido pelo grupo de pesquisa tem por objetivo apresentar sinteticamente as memórias 
de uma professora alfabetizadora produzidas em diálogo com a sua participação nos encontros do 
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GRUPENAD – Grupo de pesquisa sobre narrativas docentes, formação de professores, alfabetização práticas 
sociais de leitura e escrita, da UFRRJ, sob a coordenação da profª Drª Mônica Pinheiro Fernandes, o qual tem 
por	objetivo	maior	a	pesquisa	acerca	das	memórias	docentes	de	alfabetizadores	da	Baixada	Fluminense.	 
As	reflexões	produzidas	nos	encontros	sustentam-se	a	partir	de	dois	eixos	metodológicos,	a	saber:	as	narrativas	
experienciais	docentes	e	as	leituras	bakhtinianas	acerca	da	filosofia	da	linguagem.	Uma	reflexão	profunda	
emergiu	dos	instigantes	debates	sobre	o	papel	do	docente	e,	a	partir	da	experiência	vivenciada	ao	longo	de	
um ano no grupo, um aspecto me chamou atenção e o qual recorta a discussão aqui apresentada:

Buscar caminhos para que o aprendizado aconteça, é o que me impulsionou à pesquisa.Rever a prática, 
rever	as	relações,	tem	sido	o	foco	para	a	busca	de	um	aprender,	aonde	haja	a	construção	de	conhecimento	
e formação de cidadãos letrados e alfabetizados, no qual os vínculos que se estabelecem entre docente e 
discente sejam fundamentais e/os têm um peso considerável para que o aprendizado aconteça.

Para pensar em uma formação ampla e integral, o grupo de pesquisa tem buscado embasamento teórico 
para elaborar um conceito de linguagem, voltado para a relação com a dimensão social, de forma consciente 
e atuante, construindo e participando efetivamente da sua história na sociedade.

Partindo	da	sua	própria	história,	seu	contexto	e	suas	experiências,	o	sujeito	é	capaz	de	se	surpreender	
com sua linguagem quando se depara, e se descobre, na linguagem do outro.

Este trabalho se baseia em relatos de professoras alfabetizadoras, que se depararam ao longo de sua 
prática	com	dificuldades	no	processo	de	alfabetização,	e,	buscaram	na	sua	formação	meios	para	romper	
barreiras na tentativa de possibilitar à seus aprendentes uma educação transformadora e consciente, aonde 
o aluno se forma e se transforma. É a sua conquista política como sujeito letrado e alfabetizado, pois a 
educação	não	existe	sem	a	política.

Em	meio	às	reflexões	produzidas	pelo	grupo,	a	formação	docente	e	as	relações	que	o	mesmo	estabelece	
com seu alunado tem um peso fundamentou no ciclo de alfabetização, pois quando o professor assume uma 
concepção	de	linguagem	dialógica	e	dialética	(Bakhtin,	2001,2002),	se	deixando	conhecer	e	conhecendo	seus	
alunos, ele abre um leque de possibilidades para o saber.

Nesse caso, a linguagem se alia a afetividade nessa relação, propiciando um ambiente facilitador 
da	aprendizagem,	aonde	haja	 troca	de	saberes	e	experiências,	que	 levarão	à	 fomentação	de	 ideias,	de	
pensamentos e formação de cidadãos.Assim a linguagem assume seu papel social e político, aonde as vozes 
se misturam, se cruzam, se formam e se transformam na sociedade.

No processo de alfabetização, base da formação do cidadão, o professor deve ter a formação necessária 
para	possibilitar	descobertas,	construções,	experiências,	reflexões.	Resgatar	os	alunos,	conquista-los,	caminhar	
lado a lado, não é tarefa fácil.Sendo assim é preciso buscar na formação uma atualização, envolvendo a 
própria condição humana e a necessidade de entendê-la. Entender seu próprio mundo e se apropriar do 
mesmo.Assim surge um novo olhar diante do aluno, empreendedor nos seus próprios saberes e descobertas, 
lançando	mão	da	criatividade,	da	inovação,	e	acreditando	no	seu	poder	de	descobertas	e	construções.

Somente	através	da	pesquisa	e	da	especialização	na	 formação	docente,	do	debate	de	experiências,	
do resgate da autoridade com respeito, e estabelecendo vínculos afetivos com seu alunado, a educação 
prevalecerá como alavanca de transformação e evolução da sociedade e do ser humano em detrimento a 
essa	estrutura	engessada,	que	retrata	uma	linguagem	formada/conformatada,	estabelecida	por	questões	
estruturais,	políticas,	econômicas,	sociais	e	culturais,	reflexo	da	história	e	formação	da	sociedade	em	que	
vivemos.

A	formação	do	docente	merece	uma	reflexão	para	a	necessidade	da	busca	de	caminhos	que	facilitem	as	
relações	no	ambiente	escolar	entre	sujeitos	para	a	construção	do	conhecimento.É	preciso	rever	práticas	e	
saberes para que haja mudanças no campo da linguagem, na leitura e na escrita.

Aprender	e	apreender	a	partir	de	uma	linguagem	dialética,	sem	limites	para	estabelecer	e	modificar	
paradigmas,	na	qual	existem	possibilidades	reais	entre	aprendente	e	ensinante	para	o	crescimento	intelectual,	
político	e	social	de	cada	um	e	consequentemente	seu	deslocamento,	permitindo	mudanças	no	seu	“pensar”,	
no	seu	“sentir”,	no	seu	“olhar”,	na	sua	leitura	de	mundo.
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O objetivo central desde estudo é reconhecer a importância da relação que se estabelece entre professor 
e	aluno	e	a	 influência	dessa	 relação	na	vida	escolar	do	aluno	bem	como	no	desenvolvimento	do	 seu	
aprendizado, no processo de alfabetização e letramento.

Apontar a importância da formação do professor como peça importante para que se estabeleça uma 
relação	de	confiança,	troca	e	descoberta	no	processo	de	aprendizagem	respeitando	o	momento	e	o	cenário	
desta relação para construção do conhecimento.

Iniciaremos	com	um	breve	histórico	da	educação	e	a	mudança	nas	relações	entre	professor	e	aluno,	para	
que se tenha uma visão geral dessa situação no desenrolar da educação através do passar do tempo e da 
sociedade.

Ver o aluno como um ser em formação, que no decorrer desse processo pode enfrentar problemas sociais, 
afetivos, neurológicos, econômicos, sociais, políticos, que podem interferir no seu cotidiano escolar e na rotina 
de sala de aula.Cada história é uma história, cada um tem seu tempo, seu momento, logo o docente tem 
“responsabilidade	ética”	para	cada	um	de	seus	alunos,	e	jamais	deve	esquecer	disso.	Ele	constrói	e	destrói	
sonhos e consequentemente sujeitos.

Entre	professores	e	alunos,	desde	a	forma	mais	tradicional	bem	como	uma	mediadora,	e	por	último,	uma	
relação democrática quando o respeito de um para com o outro aparece como ponto principal, sendo a 
âncora de equilíbrio para o sucesso dessa relação.

Destacaremos	as	 relações	do	cotidiano	escolar:	a	 família	como	agente	essencial	neste	processo	de	
ensinar e aprender da melhor forma possível, que deve ser participativa e estar comprometida; o papel do 
professor que não pode largar de mão sua função social, seu papel enquanto cidadão e acima de tudo, sua 
responsabilidade como facilitador da aprendizagem, precisando buscar, pesquisar para estabelecer vínculo 
conquistando assim uma relação de respeito e troca com seus alunos; o aluno como um ser em formação 
que pode enfrentar no seu processo de aprendizado problemas sociais, afetivos, neurológicos, econômicos, 
políticos que acabam interferindo e trazendo consequências irremediáveis no seu aprender para vida toda 
e que pode ultrapassar barreiras com o trabalho do professor.

Enfim,	veremos	que	a	importância	das	relações	que	se	estabelecem	entre	professor	e	aluno	e	que	cada	um	
envolvido pode desempenhar um grande papel nas escolas para que o caminhar na senda da educação seja 
cooperativo, interativo, e acima de tudo afetivo para que o saber nasça da forma mais criativa e envolvida 
possível, onde ferramentas surgem de acordo como a necessidade de cada um, apesar de todas as mudanças 
que	comprometem	cada	vez	mais	o	 “aprender	melhor”.	A	 importância	é	um	acordo	geral,	 todos	devem	
acreditar nisso, visto que as crianças aprendem a se relacionar socialmente na interação com professores e 
alunos.

Um breve histórico da história da Educação

Quando falamos da relação professor – aluno, cabe um breve histórico do assuntodesdeséculos anteriores 
onde	as	relações	se	davam	se	maneira	ditadora,	autoritária,	onde	o	professor	era	o	todo	soberano	em	uma	
sala de aula, e ainda,não havia nem nenhum momento de questionamentos por parte dos seus alunos daquilo 
que	lhes	era	ensinado,	ouvia-se	e	decorava-se	porque	assim	devia	ser.O	aluno	era	um	depósito	de	conteúdos	
e	não	podia	falar,	se	expressar,	e	nem	tão	pouco	se	colocar	à	respeito	aquilo	que	aprendia.Se	estabelecia	um	
único	olhar	para	todos,	sem	levar	em	conta	o	indivíduo,	pois	era	preciso	produzir	pessoas	para	atender	ao	
momento político, social e econômico do sistema e não construir cidadãos.Logo, não era preciso conhecer o 
seu	aluno,	apenas	era	necessário	se	ele	atendia	a	demanda	do	“sistema	da	época”.

A educação era para poucos, somente para as classes que compunham o topo da pirâmide social, como, os 
aristocratas, a burguesia, no início somente para os homens, depois, bem mais tarde para algumas mulheres, 
e	assim	com	o	passar	dos	anos	com	tantas	transformações	na	sociedade	e	evoluções	que	não	puderam	ser	
contidas,	a	educação	vem	capengando	com	tantas	marcas,	atitudes	e	resoluções	descabidas,	que	ferem	e	
impedem muitas vezes que se dê passos largos à frente. Segundo Aranha (1996, p,15):
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[...] De início, nas sociedades tribais a cultura global é transmitida de maneira informal pelos 

adultos,	atingindo	 todos	os	 indivíduos.Nas	sociedades	mais	complexas,	porém,	com	o	passar	

do tempo, a educação formal assume um caráter intelectualista cada vez mais distanciando da 

atividade concreta, destinando-se apenas a elite.As demais classes tem preterida a sua formação, 

considerada desnecessária porque a elas é destinado o trabalho braçal.

[...] Para elite, uma escola de formação que pode se estender até os graus superiores, enquanto 

para os trabalhadores restam os rudimentos do ler e escrever e o encaminhamento para a pro-

fissionalização	preterida	a	sua	formação,	considerada	desnecessária	porque	a	elas	é	destinado	

o trabalho braçal.

Diante desse quadro, o aprender não era importante, o que importava era atender ao momento político, 
social,	econômico	que	interessava.Muitos	não	conseguiram	acompanhar	e	ficaram	à	margem,	outros	não	
podiam	ou	não	tinham	acesso,	precisavam	dar	conta	do	trabalho	pesado.	Todos	acabavam	sendo	“cria	do	
sistema”.Era o que importava, para que essa colônia crescesse e salvasse um colonizar falido e desmoralizado 
no mercado europeu.

Em meio a tantos tropeços e atropelos, eis que começa a surgir um povo místico, que passa a entender 
que precisava caminhar, que possuía sua própria cultura, e precisava sair do abandono e assim, tendo como 
base as ideias transformadoras que chegavam de fora, com os movimentos transformadores que não podiam 
ser	mais	contidos,	revoluções	que	modificavam	toda	a	sociedade	era	preciso	buscar	um	lugar	ao	sol.

Na	história	da	educação	se	lançarmos	um	viés	filosófico,	segundo	Aranha,	(1996,	p.15)	destaca	que:

O	homem	é	um	ser	histórico,	já	que	suas	ações	e	pensamentos	mudam	no	tempo,	à	medida	que	

enfrenta	os	problemas	não	só	da	vida	coletiva,	como	também	da	experiência	pessoal...	O	trabalho	-	

que	é	a	ação	transformadora	do	homem	sobre	a	natureza	-	modifica	também	a	maneira	de	pensar,	

agir	e	sentir,	de	modo	que	nunca	permanecemos	os	mesmos	ao	fim	de	uma	atividade,	qualquer	

que ela seja.É nesse sentido que dizemos que, pelo trabalho, que se autoproduz, ao mesmo tempo 

que produz sua própria cultura [...] Não compreendemos o homem fora de sua prática social, 

porque	esta,	por	sua	vez,se	encontra	em	um	contexto	social	concreto.	Se	o	homem	é	resultado	

desse devir, do processo pelo qual constrói a cultura e a si próprio, é impossível pensar em uma 

natureza	humana	com	características	universais	eternas.Não	há	conceito	de	“homem	universal”	

que sirva de modelo para educadores. [...] É a educação, portanto que mantém viva a memória de 

um	povo	e	dá	condições	para	a	sobrevivência.Por	isso	dizemos	que	a	educação	é	uma	instância	

mediadora que torna possível a reciprocidade entre indivíduo e a sociedade.

Assim, cabe destacar a importância de buscarmos respostas para tantos problemas que a educação 
enfrenta	por	 toda	sociedade,	 logo	em	meio	a	 tantos	percalços	as	 relações	que	se	estabeleceram	nos	
meios	educacionais	não	poderiam	passar	por	momentos	diferentes	pois	fazem	partem	de	todo	o	contexto	
apresentado.

A alfabetização por muito tempo, na história da educação ocorria menos nas escolas do que nas na vida 
privada das pessoas: quem sabia ler ensinava a quem não sabia, mostrando o valor fonético das letras do 
alfabeto.A prender a ler e escrever não era uma atividade escolar para todos, principalmente para os menos 
favorecidos.Lançava-se	mão	das	explicadoras,	das	cartilhas	e	as	crianças	já	ingressavam	na	1ª	série	com	
conteúdos	tradicionais,	pesados,	engessados	que	buscavam	e	levavam	as	normas	e	necessidades	do	sistema.	
Os vínculos afetivos não eram estimulados, pois não havia diálogo, tudo era muito sistematizado, a escola 
era	de	vidro.Algumas	exceções	poderiam	acontecer,	porém	não	tinha	a	menor	relevância.

Com	o	passar	dos	anos,	os	olhos	se	voltaram	para	discussões	e	debates	sobre	o	uso	da	cartilha,	sobre	a	
psicogênese da língua, sobre a metodologia do ensinar e aprender, e assim diversas formas foram sendo 
apresentadas, testadas, escolhidas, adaptadas, porém a cada método ou escolha feita, a relação, a interação e 
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integração entre o professor e o aluno cada vez mais se mostrou fundamental.Logo a afetividade, o vínculo e a 
dialogia	surgem	na	história	da	educação	como	ferramentas	que	auxiliam	na	busca	de	resultados	positivos	no	
trabalho realizado em sala de aula, para os educadores que desejam mudar seu fazer pedagógico no dia a dia 
em sala de aula, que desejam interagir com a criança, participando vivamente de seu desenvolvimento global.

Na	atuação	como	docente,	a	afetividade	que	se	estabelece,	facilita	a	conquista	e	a	confiança	do	aluno,	
criando	oportunidades	de	diálogo,	de	envolvimento,	participação,	troca	de	experiências	e	respeito,	caminho	
real para contribuir com o aprendizado.Logo, neste momento, o professor assume seu papel de mediador, 
sua	função	social,	seu	papel	de	cidadão,	como	formador	de	leitores,	auxiliando	o	processo	de	formação	de	
cada um envolvido no momento do ensinar e aprender.

Ter uma visão do todo, manter um diálogo crítico, construtivo onde o aluno é sujeito de sua própria ação, 
expressão,	reações	e	atos	de	forma	consciente	é	fundamental	quando	se	assume	uma	postura	libertadora	em	
relação a formação do aluno no seu processo de aprendizagem, na sua vida escolar e na sua história de vida.

As séries iniciais vêm sendo tema de debates constantes, em toda sociedade, onde a maioria das escolas 
públicas	são	grandes	palcos	de	experiências	mal	sucedidas,	tendo	em	vista,	a	fragilidade	do	Ensino	público,	
que envolve diversos fatores políticos, sociais, econômicos e culturais.

Alfabetizar	é	o	grande	“enigma”,	nas	escolas	públicas.	Cursos	e	mais	cursos	são	implementados	para	os	
professores,	porém	um	grande	número	de	crianças	não	consegue	fechar	o	ciclo	alfabetizadas.	A	política	
educacional, a metodologia adotada, e várias mudanças vão engrossando os índices de reprovação, evasão 
escolar, e analfabetos funcionais, que concluem o Ensino Fundamental empurrados pela necessidade de 
aprovação	do	sistema	que	move	a	máquina	de	índices	e	números	estatísticos	que	devem	se	sobrepor	aos	
anseios	e	necessidades	da	população	e	da	sociedade.Resultado	das	políticas	públicas	que	a	educação	vem	
perpassando ao longo da nossa história.

Há	grandes	problemas	estruturais	e	conjunturais	que	travam	a	história	da	educação	que	embora	venha	
sofrendo mudanças ainda está muito aquém daquilo que se essencial e necessário para a sociedade tenha 
uma educação de fato e de direito.

No processo de Alfabetização, independente da metodologia a ser seguida, desde o início, faz-se necessário 
estabelecer vínculos com o alunado, desenvolvendo uma relação de respeito e troca, não esquecendo que 
o	resultado	do	ensino	nas	séries	iniciais	irá	refletir	na	continuação	da	vida	escolar	do	aluno.

Estudar	a	realidade	das	salas	de	aulas	no	tocante	as	relações	entre	professores	e	alunos,	a	importância	de	
se estabelecer um vínculo no tocante a afetividade para que o ambiente escolar seja propício ao processo 
de	Alfabetização	tendo	um	olhar	reflexivo	na	formação	do	docente	e	linguagem	que	se	estabelece	entre	
educador e educando deve ser ponto de partida nas pesquisas a serem desenvolvidas sobre o aprendizado 
nas séries iniciais.Sendo o diálogo uma forma clássica da comunicação verbal, nos cabe elucidar a sua 
necessidade no processo de ensino aprendizagem, para que vozes ecoem, indo e vindo, para descobertas, 
confrontos,	deslocamentos	e	construções	surjam	nessa	relação	de	troca	de	experiências	entre	professor	e	
aluno, desenhando uma nossa história para nossa educação, onde o vínculo, a afetividade possam ser aliados 
desse processo de construção do conhecimento.

Perceberemos	que	quando	há	 “um	outro	olhar”	pelo	docente	muitas	 transformações	são	possíveis	e	
reais para que se estabeleça um diálogo verdadeiro e formativo para o discente que aprende de forma mais 
agradável, para a conquista de sua cidadania na história da sociedade.

Professor – aluno, uma relação que pode fazer a diferença

Com a globalização, com a revolução tecnológica, os educadores foram arrastados pela invasão no seu 
ensinar e balançaram nos seus mais profundos conhecimentos. Foi preciso buscar novos métodos, foi preciso 
olhar	mais	adiante	e,	logo	faz-se	necessário	estabelecer	novas	relações,	que	hão	de	se	complementar	pois	
agora a troca de conhecimento, a interação e integração entre todos os segmentos agora passa a ser uma 
exigência	para	uma	educação	de	qualidade
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O	professor	não	pode	ser	somente	aquele	que	ensina,	para	Godotti,	(2004,	p.87)	na	sua	pedagogia	de	práxis:

É	na	prática	da	educação	que	o	educador	se	educa.Não	existem	propriamente	escolas	de	edu-

cação.A	função	de	educar	é	particularmente	relevante	e	exige	um	esforço	constante	de	atenção	

e	de	renovação	de	si	mesmo.O	educador	tem	se	educar	com	cada	educando.Isso	não	o	exime,	

porém, da sua função essencial de coordenar e dirigir a aprendizagem do educando.

Conhecer	seu	aluno,	suas	limitações,	seu	perfil,	suas	necessidades	pode	fazer	grande	diferença	nas	relações	
que se estabelecem entre aquele que é professor e seu alunado.Fazer a diferença não somente no contato 
e	convívio,	mas	de	forma	mais	íntima	e	profunda	para	busca	de	ferramentas	que	venham	auxiliar	e	facilitar	
o processo de aprendizagem.

Ao	procurar	o	significado	de	relação,	encontraremos	a	palavra	“ligação”,	e	mais	uma	vez	podemos	remeter	
para	algo	que	necessariamente	possui	dois	elos	para	existir.Assim,	professor	e	aluno,	formam	uma	relação	
sim,	afetiva,	onde	a	educação	precisa	ser	ressignificada,	segundo Rossini (2007, p.13):

O silêncio e o medo cedem espaço ao afeto e à presença consciente de educadores atentos que 

querem, decididamente acertar.

Com sabedoria e clareza indica que, à luz da afetividade, realizar a educação com qualidade é 

um processo contínuo que se estende do lar à escola, e vice-versa.

Oferece um subsídio precioso ao conscientizar o educador de que humanizar os jovens é segu-

ramente a maior esperança que se pode ter do amanhã.

A disponibilidade, a atenção, o contato físico, a consciência dos limites, a verbalização das emo-

ções,	o	interesse	pelos	valores	que	são	próprios	de	cada	fase	do	amadurecimento	do	ser	que	está	

se construindo fazem a diferença na qualidade deste processo.

Enfim,	nos	indica	o	caminho	para	entender	que	a	educação	consistente	não	é	uma	questão	de	

sorte, mas sim de opção, de preparo e da busca constante ao conhecimento de quem, com res-

ponsabilidade,	se	propõe	a	esta	fascinante	tarefa	de	educar.

Fazer a diferença é a grande oportunidade que cabe a cada professor comprometido com seu alunado, 
buscar a cada dia nesta relação que se reforça no momento que se estabelece como um vínculo que é um 
grande presente, quando se faz verdadeiramente voltada para uma educação onde o aprender é com satisfação 
e respeito às habilidades e competências para a construção do conhecimento e formação integral do sujeito.

Não	é	de	hoje	que	existem	conflitos	nas	relações	entre	professor	e	alunos,	no	ambiente	das	instituições	
de ensino, porém a graça da educação está na sua magia.Autores como Demo, (2005, p. 84) defendem que: 
“a	educação	é	essencialmente	auto-educação,	ou	seja,	não	é	obra	de	arte	do	educador,	mas	do	educando.	
Além disso, a obra do educador não será jamais fabricar o educando, o discípulo, o assecla, mas motivar 
magicamente as capacidades do educando, para que ele seja também educador”.

O	educador,	enquanto	profissional	atento	ao	contexto	é	um	construtor	da	história,	portanto,	sua	ação	não	
poderá em momento algum ser entendida e praticada como um fazer neutro (não tomar partido).Uma prática 
pedagógica	que	favoreça	todos	os	prismas	das	relações	que	se	estabelecem	a	partir	dela	deve	priorizar	a	
percepção	de	cada	educando	e	do	grupo	como	um	todo,	deixando	o	educador	de	ser	medida	de	todas	as	coisas.

Freire	(1982,	p.61)	afirma	que	educador	e	educando,	cointencionados	(com	a	mesma	intenção)	à	realidade,	
encontram-se em uma tarefa em que ambos são sujeitos no ato não só de desvelá-la e, assim, criticamente 
conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento.

Na	superação	dessas	situações,	promove-se	uma	relação	aberta	na	qual	o	conhecimento	é	construído	
pela	 interação	professor	e	aluno,	com	uma	prática	 transformadora,	desmistificadora	 (apontar	o	erro)	e	
questionadora. Concretamente, contempla uma mudança de foco do ensinar para o aprender, promovendo 
uma aprendizagem conjunta entre quem ensina e quem aprende.
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A	coerência,	o	equilíbrio	na	postura	do	olhar	e	escutar,	a	aprendizagem	concretizam	a	práxis	educativa,	
denotando	uma	segurança	da	opção	filosófica	sob	a	qual	assenta-se	a	concepção	do	ensinar	e	do	aprender.

A	reflexão	sobre	a	dinâmica	do	ensinar	e	do	aprender	deve	basear-se	em	uma	articulação	de	esquemas	
que	constitui	como	uma	estrutura,	mas	como	um	efeito	a	partir	das	relações	que	vão	se	estabelecendo	entre	
o ensinamento e aquele que aprende.

Toda essa articulação, segundo Pain (1985, p.89):

Pode-se incluir uma dimensão biológica de caráter estruturante, uma dimensão cognitiva de 

continuidade biológica funcional, uma dimensão social que se insere na dimensão da cultura pro-

vendo	a	educação	e	a	dimensão	afetiva	que	definitivamente	personaliza	o	aprender	e	o	ensinar,	

pois visualiza aspectos estruturais da personalidade dos agentes desse processo.

Deve-se levar em consideração a pessoa do aluno e do professor, nesse processo de aprendizagem, 
porque a forma de aprender está relacionada às características pessoais, tanto orgânicas como psicológicas 
e sociais.

Vale	a	pena	destacar	as	dificuldades	que	os	alunos	enfrentam	nas	relações	que	se	estabelecem,	pois	se	
sentem muitas vezes sufocados, sem direito de falar, de fazer escolhas, de se fazer ouvir, e até mesmo não 
sabem	o	porquê	de	estarem	ali,	e	serem	obrigados	a	engolir	tantos	conteúdos	que	fogem	totalmente	ao	
contexto	que	vivem.São	alunos	que	chegam	cada	qual	com	sua	história	de	vida,	com	seus	valores	que	se	
misturam	e	sofrem	influências	internas	e	externas	do	ambiente	escolar.Muitas	vezes	esses	alunos	apresentam	
comportamento	violento,	descarregam	nos	professores	sua	 falta	de	 limites,	 suas	angústias	e	 frustrações	
piorando	ainda	mais	as	relações	entre	educando	e	educadores.

Faz-se	necessário	o	“dialogar”,	o	discutir	com	respeito,	a	troca	de	conhecimento,	a	participação	de	todos	
para	auxiliar	a	relação	professor&	aluno,	e	nesse	momento	surge	cada	vez	mais	significante	a	figura	do	
psicopedagogo	que	pode	estreitar	essas	relações,	fornecendo	ferramentas	que	auxiliem	esse	processo	de	
busca	e	conhecimento	para	um	aprender	mais	eficaz,	livree	significativo	para	todos.

O espaço da sala de aula é o cenário onde professores e alunos desenvolvem a construção do conhecimento, 
onde	o	afeto	é	indispensável.	Se	as	relações	entre	ensino	e	aprendizagem	são	movidas	pelo	desejo	e	pela	
paixão	é	possível	 identificar	e	prever	condições	afetivas	 favoráveis	que	 facilitam	a	aprendizagem	nessa	
situação.

Segundo Wallon (apud ALMEIDA; ALVARENGA, 2007, p. 45) a emoção é o primeiro e mais forte vínculo 
entre	os	indivíduos.	É	fundamental	observar	o	gesto,	a	mímica,	o	olhar,	a	expressão	facial,	são	constitutivos	
(característicos) da atividade emocional.

Da mesma forma que encontramos no pensamento de Vygotsky (1994, p. 63):

Contribuições	que	acrescentam	a	importância	da	afetividade	na	relação	educador	e	educando,	

ele	afirma	ainda	que:	“	o	conhecimento	do	mundo	objetivo	ocorre	quando	desejos,	interesses	e	

motivações	aliam-se	à	percepção,	memória,	pensamento,	imaginação	e	vontade,	em	uma	ativi-

dade dinâmica entre parceiros.

Assim, a afetividade se constitui como um fator de grande importância na determinação da natureza das 
relações	que	se	estabelecem	entre	educandos	e	áreas	e	conteúdos	escolares,	bem	como	na	disposição	dos	
educandos diante das atividades propostas e desenvolvidas.

O que se diz, como se diz, em que momento e por que – da mesma forma que o que se faz, como se faz,  
em	que	momento	e	por	que	–	afetam	profundamente	as	relações	educador	e	educando	e,	consequentemente,	
influenciam	diretamente	o	processo	de	ensinar	e	aprender,	ou	seja,	as	próprias	relações	entre	sujeito	e	
objeto.
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Mudanças se fazem necessárias, pois o professor não tem o poder do conhecimento, ele deve se posicionar 
como um articulador, para que o aluno, aprenda empreendendo no seu próprio ser.Errando, acertando, 
buscando	soluções,	pesquisando	e	correndo	riscos,	conquistando	sua	autonomia	e	responsabilidade.

O	trabalho	docente	deve	beneficiar	o	aluno	e	toda	coletividade,	pois	o	mesmo	está	inserido	na	nossa	
sociedade.

Nesse processo de inter-relação, o comportamento do educador, em sala de aula, por meio de suas 
intenções,	crenças,	seus	valores,	sentimentos,	desejos,	afeta	cada	aluno	individualmente.	Condições	de	
ensino	planejadas	e	desenvolvidas	pelo	educador	e	as	possíveis	implicações	afetivas	no	comportamento	
do aluno são fatores importantes de serem considerados quando se acredita na importância dessa relação.

Discutir	e	repensar	a	relação	professor	&	aluno	é	uma	necessidade	real	que	todas	as	Instituições	precisam	
enfrentar nos dias de hoje, para que grandes problemas sejam evitados e consequentemente, pessoas 
não sejam tolhidas do seu direito de ensinar e aprender.Cada um deve fazer sua parte, sem esperar uma 
atitude do outro. Com afetividade, dedicação, formação acadêmica, pesquisas, diálogo e uma visão mais 
humana, com certeza muito pode ser feito.Sem esperar por um milagre, mas acreditando que é possível 
transformar.Esse deve ser um acordo geral, todos devem acreditar nisso, visto que as crianças aprendem 
a se relacionar socialmente na interação com professores e alunos.

Considerações finais

Falar	de	aprendizado	sem	acreditar	em	uma	relação	de	troca,	é	jogar	a	baixo	a	afetividade	que	se	pode	
estabelecer entre pessoas que se conhecem e que se empenham para alcançar uma meta: o aprendizado.

As	relações	que	se	estabelecem	no	ambiente	escolar	é	extremamente	relevante	no	dia	a	dia	de	sala	de	
aula	para	a	construção	do	aprendizado.Logo,	trabalhar	essas	relações	se	faz	necessário	para	o	bem	comum.

Professores	brilhantes	são	aqueles	que	possuem	um	olhar	diferenciado,	que	conseguem	enxergar	seu	aluno	
da maneira mais profunda, como seres humanos, diferentes um do outro, com seu tempo, com seu olhar, com 
sua	opinião	com	sua	imagem.Não	podemos	esquecer	que	o	professor	transmite	muitas	informações,	mas	
nem sempre conhecimento.Os saberes socialmente construídos, socializados e legitimados são o alicerce 
na relação professor-aluno.

O	mais	importante	na	relação	professor	&	aluno,	é	o	respeito	que	nasce	como	fruto	dessa	parceria	que	
cresce a cada dia quando um permite ao outro ensinar e aprender.

A afetividade vem como elo que une professor e aluno na caminhada de descobertas, de encontros e 
desencontros que os levarão ao conhecimento.

Um	professor	que	reprime,	impõe,	que	exerce	um	poder	absoluto	sobre	seus	alunos,	que	só	devem	receber	
aquilo	que	determina,	não	conquista,	não	ensina,	só	atropela	e	pode	deixar	marcas	para	vida	inteira.

Um	aluno	que	desenvolve	carinho,	respeito,	confiança,	acredita	no	professor	antes	mesmo	de	descobrir	
suas	habilidades	e	competências	pois	a	confiança	que	se	estabelece	lhe	permite	grandes	descobertas	sobre	
si mesmo.

Cada	vez	mais	estudiosos	destacam	a	relação	professor	&	aluno,	em	estudos	e	pesquisas	que	provam	o	
quanto é importante para o desenvolvimento do aprendizado.

Uma mudança de postura, uma boa formação, uma consciência política, pode fazer que muitos educadores 
abracem sua responsabilidade diante da formação de pessoas mais críticas, mais autônomas, que possam 
lutar pelos seus direitos de escolhas.

É preciso mudanças, daqueles que ensinam e daqueles que aprendem para que o aprender melhor 
acontece	de	verdade	com	respeito	e	autonomia	para	a	saúde	da	nossa	educação	e	para	a	construção	de	
nossos cidadãos.
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A contribuição da consciência fonológica no ensino da leitura  
para crianças de meios socioeconômicos desfavorecidos

Marco Cesar Krüger da Silva1

Dalva Maria Alves Godoy2

Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo: A psicologia cognitiva, por mais de 40 anos, tem empreendido esforços no intuito de melhor 
compreender os processos envolvidos no ato de ler, construindo modelos de leitura e teorias de aprendizagem. 
Inúmeras	pesquisas	têm	contribuído	para	verificar	e	detalhar	esses	modelos	e	teorias,	produzindo	evidências	
sobre	diversos	pontos,	como,	por	exemplo,	a	 importância	da	consciência	 fonológica	na	aprendizagem	da	
leitura. Esse artigo tem como objetivo problematizar a noção de que o fator socioeconômico é determinante 
no	desempenho	escolar	das	crianças	de	baixo	nível	 socioeconômico,	apresentando	evidências,	baseadas	
em	estudos	da	psicologia	cognitiva,	de	que	o	ensino	explícito	e	sistemático	da	consciência	fonológica	pode	
auxiliar	na	superação	das	dificuldades	de	aprendizagem	da	leitura	dessas	crianças,	contribuindo,	assim,	para	
um aumento efetivo do seu rendimento escolar, de forma geral.
Palavras-chave: Consciência fonológica na leitura. Fator socioeconômico. Formação de professores.

A maneira de se ensinar a ler e a escrever, ou se alfabetizar, segundo Soares (2016) tem se colocado no 
meio	educacional	como	uma	“questão”	com	duplo	sentido.	O	primeiro	traria	a	ideia	de	assunto a discutir ou 
dificuldade a resolver, tomando os métodos de alfabetização como tema a esclarecer. O segundo daria o 
enfoque a controvérsia ou polêmica, em que os métodos seriam objetos de divergência e desacordo.

Para a autora, no entanto, essa questão não é ocorrência atual, mas histórica. Esse debate vem sendo 
travado	desde	as	últimas	décadas	do	século	XIX,	quando	se	iniciou	o	movimento	de	alternância	entre	as	

1 Mestrando em Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc. Pesquisador do Grupo PROLINGUAGEM / FAED / Udesc. 
E-mail: marcocesarkruger@gmail.com – http://lattes.cnpq.br/5158211114379307.

2 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Professora titular da Universidade do Estado de Santa 
Catarina – Udesc. Coordenadora do grupo de pesquisas PROLINGUAGEM / FAED / Udesc. E-mail: dalvagodoy@gmail.com – http://lattes.
cnpq.br/7843976392733559.
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soluções	 “inovadoras”	e	as	 “tradicionais”.	Desse	movimento,	dois	enfoques	distintos	 foram	se	 tornando	
mais evidentes: os que davam prioridade ao valor sonoro das letras e sílabas, culminando nos métodos 
fônicos e silábicos; e os que valorizavam a palavra inteira, originando os métodos analíticos e globais, por 
compreenderem	que	somente	assim	a	aprendizagem	se	tornaria	significativa	–	já	que	as	unidades	de	sentido	
da fala são as próprias palavras.

Em meado dos anos 80 surge um novo paradigma, denominado construtivismo, que chega ao Brasil 
especialmente pela obra de Emília Ferreiro, sendo incorporado a programas de formação de professores 
e	documentos	orientadores	das	propostas	pedagógicas	e	metodológicas.	Sua	influência	foi	tão	forte	que	a	
abordagem construtivista orientou a construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – de 1997, 
um ano após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.394/96) – LDB (Ibid).

No entanto, passados vinte anos de vigência da LDB e dos PCN´s, bem como de mais de um século 
de debates sobre as abordagens de ensino da leitura e da escrita, a realidade brasileira em termos de 
desempenho	escolar	está	ainda	muito	abaixo	do	esperado,	tendo	o	Brasil	ocupado	o	59º	lugar	em	Leitura3 no 
ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA 2015, dentre os 72 países e economias 
participantes. Analisando os resultados, o Ministro da Educação Mendonça Filho, em entrevista4 de 6 de 
dezembro	de	2016,	lamenta	os	números,	classificando-os	como	uma	tragédia.	Para	ele,	apesar	do	aumento	
em até três vezes do orçamento para o MEC, o desempenho estagnou e até retrocedeu. Mendonça Filho 
aponta quatro pontos que precisam ter prioridade para se reverter o quadro: alfabetização, formação de 
professores, Base Nacional Comum Curricular e reforma do ensino médio.

Apesar	de	ser	um	dos	países	que	mais	investe	em	educação	–	o	3º	em	2015	segundo	a	OCDE5, o Brasil se 
mantém	muito	abaixo	do	que	se	esperava	em	termos	de	resultados.	Com	o	intuito	de	apresentar	a	relação	
entre investimento e resultado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, que 
promove o PISA, apresentou um estudo em fevereiro de 2012 sobre os resultados de cada país na avaliação, 
comparando-os com o investimento que fazem em educação. Ela observou que a quantia gasta em educação 
é	menos	importante	do	que	como	os	recursos	são	gastos,	e	afirmou	que	os	sistemas	bem-sucedidos	são	os	
que priorizam a qualidade dos professores e acreditam que todos os alunos podem alcançar bons resultados, 
quando há investimento sobre eles6.

Uma vez que dentre as medidas prioritárias apontadas pelo Ministro da Educação está o investimento na 
alfabetização	e	na	formação	de	professores,	que	estão	de	acordo	com	as	afirmações	feitas	pela	OCDE,	seria	
oportuno	refletir	sobre	quais	seriam	os	componentes	desse	projeto	de	desenvolvimento	da	educação	que	
efetivamente pudessem levar os estudantes a melhores resultados, já que desde 2001, com o lançamento 
de diversos programas de formação continuada para professores alfabetizadores – Programa de Formação 
de Professores Alfabetizadores (Profa), Pró-letramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic)	–	não	houveram	mudanças	significativas	nos	níveis	de	leitura	dos	estudantes	brasileiros.

Uma importante área do conhecimento, a psicologia cognitiva, através de pesquisas sobre a leitura, já 
no	fim	do	século	passado	havia	feito	grandes	avanços	na	compreensão	dos	processos	envolvidos	no	ato	
de ler (ELLIS, 1995). Infelizmente, muito pouco desses conhecimentos é utilizado no atual programa de 
formação de professores do MEC, o Pnaic. Godoy e Viana (2016), em um estudo comparativo entre o Pnaic e 
o PNEP – Programa Nacional do Ensino do Português, utilizado em Portugal, após apresentarem, de forma 
resumida a estrutura e a organização dos dois programas, observam semelhanças e diferenças entre eles. 

3 Fonte: Resultados do PISA 2015 fornecidos pela OECD. Disponíveis em: < https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 
>. Acesso em: 15 fev. 2017.

4 Fonte: Entrevista concedida ao Ministério da Educação. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=42741>. 
Acesso em: 15 fev. 2017.

5 Fonte: Portal Brasil. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/educacao/2015/11/brasil-e-pais-que-mais-investe-em-educacao-diz-
-ocde>. Acesso em: 15 fev. 2017.

6 Fonte: Pisa em Foco. Disponível em: < http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PISA%20EM%20FOCO%20N13.pdf>. Acesso 
em: 15 fev. 2017.
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As semelhanças dizem respeito à organização e as estratégias metodológicas utilizadas. As diferenças se 
relacionam	à	atualidade	dos	conteúdos	oferecidos	e	ao	tempo	de	formação	destinada	a	esses	conteúdos.	 
Das 120 horas do curso ofertado à formação de professores alfabetizadores nos dois países, em Portugal 
a	quase	totalidade	das	horas	foi	destinada	ao	estudo	de	conteúdos	linguísticos,	enquanto	que	no	Brasil	
esse	tempo	foi	de	20	horas,	dividindo-se	entre	Sistema	de	Escrita	Alfabética	e	Gêneros	Textuais.	Sobre	os	
conteúdos	tratados	nestes	cursos,	há	uma	grande	diferença	na	fundamentação	teórica	adotada.	Enquanto	
Portugal	 se	apoia	nos	 resultados	mais	 recentes	das	pesquisas	científicas	 sobre	 leitura,	as	 referências	
utilizadas	pelo	Brasil	são	as	da	teoria	construtivista,	em	que	os	conhecimentos	específicos	da	língua	são	
tratados de maneira periférica.

Dehaene (2012), neurocientista francês, que tem se aprofundado em pesquisas na área da leitura através 
dos recursos da neuroimagem, é categórico quando diz que não há cem maneiras diferentes de se ensinar 
a	ler	e	a	escrever,	pois	a	leitura	é	um	processo	cognitivo	altamente	complexo	(CRUZ,	2007)	que	envolve	
diversas habilidades, como percepção, memória, pensamento, inteligência e linguagem (GODOY, 2005). Por 
esse	motivo,	as	muitas	especificidades	do	processo	de	aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita	precisariam	ser	
adequadamente compreendidas pelos professores para que eles pudessem contribuir efetivamente com 
a	formação	de	bons	leitores	e,	por	conseguinte,	com	a	formação	de	sujeitos	que	exerçam	plenamente	sua	
cidadania.	Ressalta-se	que,	segundo	(ELLIS,	1995,	p.	85),	“ser	analfabeto	é	estar	em	uma	profunda	desvantagem	
no mundo moderno”.

Cmo se aprende a ler

Embora	seja	uma	atividade	cognitiva	complexa,	Hoover	e	Gough	(1990)	sugerem	que	a	leitura	(L)	aconteça	
pela	combinação	de	dois	componentes	básicos	distintos,	a	decodificação	(D)	e	a	compreensão	leitora	(C),	de	
acordo	com	a	seguinte	fórmula:	L	=	D	x	C.	Esses	componentes	são	decompostos	em	componentes	menores,	
chamados módulos, ou seja, subsistemas cognitivos que atuam de forma semi-independente uns dos outros 
(ELLIS,	1995).	Na	busca	pela	compreensão	da	complexidade	do	ato	de	ler,	muitos	estudos	na	área	da	psicologia	
cognitiva passaram a se desenvolver em torno da leitura (CRUZ, 2007). Estes estudos, a partir dos anos 1960, 
começam	a	questionar	as	concepções	tradicionais	sobre	o	tema,	refutando	as	ideias	de	que	ler	era	um	ato	
essencialmente	perceptivo	(visual	e	auditivo),	passando	a	construir	modelos	que	procuravam	explicar	mais	
detalhadamente o funcionamento do processo de leitura e escrita.

Na	equação	proposta	por	Hoover	e	Gough	(1990)	a	decodificação	é	um	processo	essencial	para	a	atividade	
de	leitura,	pois	se	a	decodificação	é	zero	(o	mesmo	vale	para	a	compreensão)	o	resultado	é	zero,	e	não	há	
leitura.	O	fator	decodificação	é,	na	abordagem	cognitiva,	conhecido	como	o	processo	de	reconhecimento	
de palavras. Ellis (1995) propôs um modelo simples para o reconhecimento de palavras, caracterizado por 
processos	mentais	que	permitem	ao	leitor	identificar,	compreender	e	pronunciar	palavras	escritas	isoladas,	
e que ainda hoje é referenciado.

De	acordo	com	o	modelo,	de	forma	simplificada,	a	palavra	escrita	é	inicialmente	identificada	pelo	módulo	
Sistema de Análise Visual – SAV, responsável por reconhecer nos rabiscos de uma página as letras de uma 
palavra	e	também	anotar	a	ordem	de	cada	letra	em	sua	palavra.	As	informações	produzidas	podem	percorrer	
três caminhos. Se for uma palavra nunca antes lida, ou muito pouco lida e dessa forma, desconhecida, 
as	 informações	são	enviadas	diretamente	para	o	Nível	do	Fonema	–	NF,	que	ativam	os	sons	das	 letras	
identificadas	no	SAV,	permitindo	a	sua	pronúncia.	Essa	via	é	conhecida	como	a	via	fonológica.

A	segunda	via	é	a	via	lexical.	Um	módulo,	chamado	Léxico	de	Input Visual – LIV, que é uma espécie de 
depósito mental de palavras, reconhece a sequência de letras informada pelo SAV como uma palavra já vista 
antes, e, por isso, conhecida e armazenada. Reconhecida a palavra, essa é enviada para o módulo Sistema 
Semântico	–	SS,	que	identifica	o	significado	dessa	palavra.	Tendo	sido	identificado,	ela	ativa	o	módulo	Léxico	
da	Produção	da	Fala	–	LPF,	que	é	um	depósito	mental	de	pronúncias	de	palavras	familiares,	que	envia	ao	NF	
a	pronúncia	pronta	da	palavra	reconhecida.	O	terceiro	caminho	difere	do	anterior	apenas	pelo	fato	de	não	
ser ativado o módulo SS: a informação do LIV passa diretamente para o LPF.
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Esse	modelo,	 por	 permitir	 a	 leitura	 através	 de	duas	 vias,	 a	 lexical	 e	 a	 fonológica,	 é	 conhecido	
como modelo de dupla via. Os modelos de dupla via são amplamente aceitos pelos pesquisadores, 
porque	permitem	explicar,	ao	mesmo	tempo,	o	processo	de	leitura	de	palavras	conhecidas	e	palavras	
desconhecidas.	Com	base	nesses	modelos	de	duas	rotas,	a	rota	lexical	ou	direta	e	a	rota	sub-lexical	ou	
fonológica ou indireta, foram sendo construídas teorias de aprendizagem da leitura. Inicialmente, e 
influenciadas	pelos	primeiros	modelos	de	leitura,	as	teorias	foram	desenvolvidas	sob	a	forma	de	sequência	
de	estágios,	e	são	classificadas	de	pré-interacionistas,	pois	somente	a	partir	de	um	estágio	que	se	poderia	
alcançar	o	outro	 (SUCENA	&	CASTRO,	2010).	Após	os	anos	80,	 surgem	as	 teorias	 interacionistas,	 que	
propõem	a	ausência	de	uma	ordem	fixa	de	estágios,	defendendo	a	contribuição	em	paralelo	dos	diferentes	
processadores,	o	fonológico	e	o	lexical.

Uma	das	teorias	da	aprendizagem	da	leitura	bastante	conhecida	no	meio	científico	é	a	da	pesquisadora	
Linnea	C.	Ehri.	Embora	considerada	como	teoria	interacionista,	Ehri	(2013)	propõe	o	processo	de	aquisição	da	
leitura	composto	por	quatro	fases.	Na	primeira,	a	pré-alfabética,	as	crianças	“leem”	as	palavras	lembrando	
de	pistas	visuais	ou	contextuais,	como	é	o	caso	de	rótulos,	por	exemplo.	A	transição	para	a	próxima	fase,	a	
alfabética parcial, acontece quando os leitores iniciantes passam a conhecer as letras e usá-las, formando 
conexões	parciais	na	memória	para	ler	palavras.	A	leitura	se	dá	através	do	uso	das	duas	estratégias,	pelas	
pistas visuais e pelos conhecimentos iniciais das letras. Um dos processos que impulsiona o conhecimento das 
letras é a escrita do próprio nome. O conhecimento das letras foi considerado pela autora um forte preditor 
da leitura futura.

A fase alfabética parcial aparece quando as crianças passam a usar o valor sonoro de algumas letras para 
relacionar	grafia	e	pronúncia.	Ainda	não	há	a	habilidade	de	decodificação	nessa	fase.	As	crianças	usam	pistas	
fonéticas parciais, ou seja, uma forma alfabética rudimentar de leitura de palavras. Uma das pistas usadas 
pelas crianças nessa fase é o nome das letras, quando ouvido nas palavras. A transição para a alfabética plena 
ocorre	quando	as	crianças	adquirem	a	capacidade	da	decodificação	e	o	conhecimento	das	relações	grafema-
fonema. Dentre as capacidades de importância para essa transição, destaca-se a consciência fonêmica.

Na	fase	alfabética	plena,	a	criança	já	consegue	decodificar	palavras	novas,	adquirindo	a	capacidade	de	
formar	conexões	entre	todos	os	grafemas	e	fonemas	em	pronúncias	para	lembrar	como	se	lê	uma	palavra.	
Assim,	é	criado	um	“sistema	mnemônico”	com	essas	informações,	aumentando	a	memória	para	as	palavras.	
Esse	sistema	é	chamado	de	“cola”	pela	autora,	pois	permite	fixar	as	palavras	na	memória.

De acordo com essa teoria e com os modelos de leitura de dupla via apresentados, observa-se a 
importância de determinados conhecimentos e habilidades na transição entre as fases propostas por Ehri. 
Um	deles	é	o	conhecimento	das	relações	grafema-fonema,	que	permite	associar	o	som	à	letra	encontrada,	
para	que	a	criança	possa	decodificar	adequadamente	as	palavras	escritas,	especialmente	nos	estágios	
iniciais de aprendizagem. De acordo com Ehri, esse conhecimento é importante para a passagem da fase 
pré-alfabética para a alfabética parcial, e essencial para a passagem da alfabética parcial para a alfabética 
plena.	Sem	o	conhecimento	pleno	e	eficiente	das	relações	entre	letras	e	sons,	a	leitura	de	palavras	seria	muito	
lenta	e	ineficaz,	sobrecarregando	a	memória	de	trabalho	–	que	armazena	as	informações	de	curto	prazo,	
influenciando	negativamente	no	processo	de	compreensão,	pois	para	bem	compreender	um	texto,	a	leitura	
de	palavras	precisa	acontecer	de	forma	rápida	e	eficaz.

Além	disso,	o	 conhecimento	das	 relações	grafema-fonema	 também	permite	a	 leitura	de	palavras	
desconhecidas, através do uso da via fonológica. E essa leitura é de fundamental importância, já que é 
através dela que a criança desenvolve o que Share (1995) chama de mecanismo de auto ensino. Para ele, 
a	recodificação,	que	é	o	processo	de	decodificação	das	letras	em	sons,	funciona	como	um	mecanismo	de	
auto	ensino,	na	medida	em	que	possibilita	ao	aprendiz	a	aquisição	de	representações	mais	detalhadas	da	
ortografia	das	palavras,	que	serão	necessárias	ao	conhecimento	rápido	e	autônomo	dessas.	Sucena	e	Castro	
(2010) referem que para Share (1995) o mecanismo de auto ensino depende de três fatores: conhecimento 
das	relações	grafema	fonema;	consciência	fonêmica;	e	capacidade	para	utilizar	a	informação	contextual	
para	determinar	a	pronúncia	exata.
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Outra	habilidade	que	exerce	grande	influência	no	aprendizado	da	leitura	é	a	habilidade	metafonológica	
ou	consciência	fonológica,	que	se	constitui	num	conjunto	de	habilidades	que	permitem	refletir	e	manipular	de	
forma	consciente	os	sons	da	fala	(GODOY;	FORTUNATO;	PAIANO,	2014).	A	identificação	e	produção	de	rimas,	
bem	como	a	adição,	subtração	e	inversão	silábicas	e	fonêmicas	são	exemplos	de	tarefas	que	caracterizam	
as habilidades de consciência fonológica. Algumas das habilidades que constituem a consciência fonológica, 
como,	por	exemplo,	a	consciência	fonêmica,	não	se	desenvolvem	de	forma	espontânea,	mas	necessitam	de	
um estímulo consciente e se dão em conjunto com o processo da aquisição da escrita.

Para Morais (1996), a consciência fonêmica e o conhecimento do código alfabético surgem 
simultaneamente. Da mesma forma, para Dehaene (2012) o melhor modelo de aprendizagem fonológica é 
o de uma interação entre o desenvolvimento dos fonemas – entidades abstratas que representam os sons 
individuais da fala – e dos grafemas – que dão concretude aos fonemas e são representados pelas letras.

Byrne (1995) mostrou, através de várias pesquisas, que as crianças só conseguem descobrir o princípio 
alfabético,	essencial	para	o	processo	de	aprendizado	da	leitura,	através	de	instruções	explícitas	sobre	as	
correspondências grafema-fonema. Observou, porém, que apenas aquelas crianças que haviam desenvolvido 
também a consciência fonológica, em conjunto com as correspondências grafema-fonema, conseguiam 
alcançar tal compreensão.

Ellis	(1997)	relata	diversos	estudos	de	intervenção	que	confirmam	a	importância	do	desenvolvimento	
da consciência fonológica para um melhor aprendizado da leitura. Os estudos de intervenção são aqueles 
que realizam algum tipo de ensino de determinado conhecimento ou habilidade em um grupo de crianças 
(grupo	experimental)	e	compara	com	outro	grupo	que	não	recebeu	o	mesmo	tipo	de	ensino	(grupo	controle).	 
Um desses estudos relatados por Ellis (1997) é o de Bradley e Bryant (1983), que avaliou a consciência fonológica 
de 403 crianças de 4 e 5 anos que não tinham qualquer conhecimento das correspondências grafema-fonema. 
Dessas, 65 crianças foram divididas em quatro grupos, e receberam diferentes formas de ensino durante  
2 anos. O grupo 1 recebeu treinamento em consciência fonológica; o grupo 2 recebeu o mesmo treinamento, 
mas	com	o	auxílio	de	letras	plásticas,	introduzindo	as	relações	grafema-fonema;	os	outros	dois	grupos	eram	
de controle, sendo que um deles recebeu treinamento em categorias semânticas e o outro não recebeu 
qualquer	tipo	de	treinamento.	Ao	final	da	intervenção,	os	resultados	foram	impressionantes	em	relação	ao	
nível de leitura alcançado entre os diferentes grupos. O grupo 2, que recebeu o treinamento em consciência 
fonológica	com	o	auxílio	das	letras	estava	14	meses	a	frente	do	grupo	que	não	recebeu	qualquer	treinamento,	
comprovando	a	importância	do	ensino	explícito	das	correspondências	grafema-fonema	e	da	consciência	
fonológica.

Em outro estudo, de Cunningham (1990 apud ELLIS, 1997), em que um grupo de crianças de 5 e 6 anos recebeu 
treinamento semelhante ao do estudo anterior (um grupo de consciência fonológica sem correspondência 
grafema-fonema;	um	grupo	de	consciência	fonológica	com	explicitação	das	correspondências;	um	grupo	
de	controle	que	escutava	e	discutia	histórias),	ao	final	do	estudo,	como	no	de	Bradley	e	Bryant,	os	grupos	
que receberam ensino de consciência fonológica em associação com as correspondências grafema-fonema 
tiveram melhor rendimento na leitura.

É fato também que a estimulação da consciência fonológica e do conhecimento das letras não tem 
efeito apenas quando inserida no início do processo de alfabetização, mas também em fases anteriores à 
alfabetização. Em um estudo longitudinal, que acompanha a evolução de determinadas variáveis através 
de	repetidas	avaliações,	Share	et	al.	(1984	apud	EHRI,	2010)	observaram	que	o	conhecimento	das	letras	e	a	
habilidade de segmentação fonêmica de crianças medidos na entrada do jardim de infância, mostraram ser 
os mais fortes preditores da leitura em um ou dois anos depois. Ou seja, aquelas crianças que, no jardim de 
infância, já demonstravam conhecimento das letras e noção de segmentação fonêmica, foram as que tiveram 
melhor desempenho no processo de alfabetização.

Outra informação importante acerca do ensino da consciência fonológica vem da pesquisa de Chall (1967 
apud	EHRI,	2010),	que	enfatiza	a	contribuição	da	instrução	ou	do	ensino	explícito.	Através	de	uma	revisão	
de vários estudos, Chall observou que o ensino precoce e sistemático em consciência fonológica leva a um 
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melhor desempenho na leitura, ao contrário de um ensino sistemático tardio. Morais (1996, p. 226), com o 
mesmo	entendimento,	destaca	que	“um	acesso	tardio	à	consciência	fonêmica	e	à	decodificação	fonológica	
não permite realmente recuperar o tempo perdido”.

Conforme os estudos apresentados, ressalta-se a importância do desenvolvimento da consciência 
fonológica no ensino da leitura e da escrita, especialmente no início do processo. Esse desenvolvimento 
permite	à	criança,	 junto	com	o	conhecimento	das	 relações	grafema-fonema,	compreender	o	princípio	
alfabético	e,	assim,	ter	acesso	a	etapa	chave	da	leitura	–	a	decodificação	fonológica	(DEHAENE,	2012),	
desenvolvendo	o	auto	ensino	(SHARE,	1995)	e,	consequentemente,	a	autonomia	na	leitura.	Por	esse	motivo,	
compreende-se	que	as	abordagens	metodológicas	que	valorizam	o	ensino	explícito	das	relações	grafema-
fonema e o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica são as mais indicadas.

Entretanto,	dada	a	complexidade	do	processo	da	 leitura,	outras	variáveis	exercem	 influência	sobre	
o seu desenvolvimento. Uma delas, que tem sido pesquisada e será apresentada a seguir é a variável 
socioeconômica.

O Fator socioeconômico

Se por um lado, as evidências trazidas pelos estudos da psicologia cognitiva acerca do aprendizado da 
leitura podem ser consideradas altamente relevantes para se pensar as políticas de formação de professores, 
com o intuito de melhorar o aprendizado das crianças brasileiras e, consequentemente, os resultados das 
avaliações	nacionais	e	internacionais,	por	outro	lado	o	fator	socioeconômico	tem	sido	considerado	por	alguns	
estudos	como	determinante	na	influência	do	rendimento	escolar,	de	forma	que	pouco	se	poderia	fazer	para	
auxiliar	no	desempenho	das	crianças	de	classes	desfavorecidas	economicamente.

Um dos trabalhos que analisa a questão socioeconômica do nosso país com relação ao desempenho 
educacional	é	o	de	Andrews	e	De	Vries	(2012),	financiado	pelo	Instituto	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	
Anísio	Teixeira	–	INEP,	com	o	objetivo	de	verificar	o	impacto	da	pobreza	sobre	o	Índice	de	Desenvolvimento	
da Educação Básica – Ideb – em escolas do ensino fundamental. O estudo considerou mais de 5.500 
municípios brasileiros e analisou os índices do Ideb desses municípios nos anos de 2005, 2007 e 2009. 
Segundo	os	autores,	nos	últimos	vinte	anos	muitos	estudos	foram	realizados	por	diversos	pesquisadores	
procurando	identificar	os	fatores	que	teriam	impacto	sobre	o	rendimento	escolar	dos	estudantes,	como	
qualificação	de	professores,	tamanho	das	turmas,	infraestrutura	e	outros.	Os	resultados	dessas	pesquisas,	
porém,	 foram	 inconclusivos,	não	sendo	possível	estabelecer	uma	correlação	significativa	entre	alguns	
desses fatores e o desempenho escolar. Entretanto, um fator observado por esses estudos, não relacionado 
diretamente à escola, tem mostrado consistência no seu impacto sobre o desempenho acadêmico:  
a condição socioeconômica das famílias. Controles estatísticos construídos para isolar os efeitos de família, 
permitindo que outros efeitos fossem analisados, mostraram que aqueles relacionados às características 
da escola tinham um impacto muito pequeno sobre o desempenho das crianças. Dito de outra maneira, 
o rendimento escolar da criança, de acordo com os estudos analisados pelos autores, está muito mais 
relacionado	à	sua	condição	socioeconômica	do	que	as	condições	escolares.

Através	de	uma	análise	estatística	em	sua	pesquisa,	Andrews	e	De	Vries,	fizeram	uma	análise	de	
regressão	dos	dados	coletados,	que	verifica	a	relação	entre	a	variável	dependente	(IDEB)	e	a	independente	
(nível	de	pobreza).	Essa	análise	mostrou	que,	em	2005,	mais	de	60%	da	variação	do	IDEB	pode	ser	explicada	
pela	variação	no	nível	de	pobreza	no	município	(quanto	mais	pobre,	em	média,	o	município,	mais	baixo	
o	IDEB).	Essa	porcentagem	cai	para	54%	em	2009,	continuando	ainda	significativa.	É	importante	ressaltar	
que o nível de pobreza das famílias na análise vai diminuindo até que, em determinado ponto, esta já não 
pode ser considerada pobre, mas sim rica, e a correlação perde sentido, já que o nível de riqueza, dentre 
os mais ricos, não determina correlação com o desempenho escolar. Dessa forma, os índices apresentados 
pelo	estudo	de	Andrews	e	De	Vries	(2012)	são	bastante	significativos.
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Os	autores	concluem	reafirmando	a	forte	influência	da	variável	socioeconômica	no	nível	de	desempenho	
escolar	nas	crianças	de	baixo	nível	socioeconômico.	Afirmam	ainda	que,	apesar	dos	investimentos	que	têm	
sido	feitos	na	educação	para	superar	esse	déficit,	“é	preciso	reconhecer	que	a	melhoria	da	qualidade	da	
educação também passa pela superação da pobreza” (Ibid., p. 844).

Entretanto, se a questão socioeconômica tem impacto marcante no desempenho dos estudantes, sobretudo 
os	de	classes	populares,	discutimos	a	seguir	se	outras	variáveis	podem	auxiliar	na	superação	dessa	influência.

Influência da consciência fonológica e do fator socioeconômico na aprendizagem

Algumas pesquisas na área da psicologia cognitiva têm se dedicado a estudar de que maneira o fator 
social	realmente	influencia	no	processo	de	aprendizagem	da	leitura	e	se	haveriam	formas	de	minimizar,	e	
mesmo	suprimir,	essa	influência.	Essas	pesquisas	têm	demonstrado	que	o	nível	de	consciência	fonológica	das	
crianças, independentemente da classe social, está diretamente associado ao nível de desempenho em leitura, 
o	que,	por	sua	vez,	sugere	que	um	trabalho	de	ensino	sistemático	e	explícito	da	consciência	fonológica	e	das	
correspondências grafema-fonema pode apresentar bons resultados na superação do fator socioeconômico, 
como mostrado por alguns estudos que serão apresentados a seguir.

Nesse sentido, a pesquisa de Raz e Bryant (1990) trazem elementos interessantes sobre a relação 
consciência	 fonológica,	aprendizagem	da	 leitura	e	 fator	 socioeconômico.Os	autores	fizeram	um	estudo	
longitudinal com 80 crianças ingleses, divididas em dois grupos: no grupo 1, as crianças provinham de famílias 
de classe média e no grupo 2, de famílias de classes socioeconomicamente em desvantagem. O objetivo do 
estudo	foi	verificar	de	que	maneira	a	variável	socioeconômica	interferia	na	relação,	já	demonstrada	por	
diversos estudos, entre a consciência fonológica e o desenvolvimento da leitura.

Inicialmente,	os	autores	verificaram	que,	antes	de	entrar	na	escola,	o	nível	de	consciência	fonológica	e	
o nível de leitura de ambos os grupos era o mesmo. Porém, algum tempo depois do início da escolarização, 
uma grande lacuna se abria entre os grupos, com relação às habilidades de consciência fonológica e de 
leitura. Enquanto as crianças de classe média se desenvolviam muito bem nessas habilidades, as crianças em 
desvantagem	socioeconômica	apresentaram	um	baixo	desenvolvimento.	Através	de	uma	análise	estatística,	
em	que	foi	relacionado	o	desempenho	em	leitura	com	o	da	consciência	fonológica,	verificou-se	que	algumas	
das	diferenças	na	leitura	puderam	ser	explicadas	como	efeito	das	diferenças	em	consciência	fonológica.	
Porém, um fato muito interessante observado foi que, quando os dois grupos foram analisados em conjunto, 
a	diferença	na	habilidade	de	leitura	de	palavras	foi	reduzida	e,	em	alguns	casos	até	deixou	de	existir,	quando	
foi controlada a diferença de consciência fonológica.

Isso	significa	que,	 independentemente	do	grupo	socioeconômico	a	que	pertenciam,	as	crianças	que	
haviam conseguido alcançar um bom desempenho na leitura eram aquelas que haviam desenvolvido de 
maneira satisfatória a consciência fonológica, demonstrando que a consciência fonológica apresenta mais 
forte correlação com o desempenho da leitura do que o nível socioeconômico. Mesmo as crianças de classe 
baixa,	que	 tinham	alto	nível	de	consciência	 fonológica,	apresentaram	bom	desenvolvimento	da	 leitura.	
Reconhecendo	essa	superioridade	da	consciência	 fonológica,	o	autor	conclui	afirmando	que	as	crianças	
podem	ser	ajudadas	a	superar	as	dificuldades	iniciais	de	leitura	através	de	um	ensino	que	estimule	a	sua	
sensibilidade para a consciência fonológica.

A partir deste, outros estudos procuraram investigar de que maneira a estimulação de consciência 
fonológica impactaria no nível de leitura de crianças socioeconomicamente desfavorecidas. Um desses, 
considerado	de	grande	escala	pelo	número	de	crianças	que	participaram,	é	o	de	Carson	et	al.	(2013),	que	
investiga	a	influência	de	um	programa	de	ensino	explícito	das	habilidades	de	consciência	fonológica	em	195	
crianças do primeiro ano pertencentes a diversas classes sociais da Nova Zelândia. A pesquisadora observou 
que, independentemente do fator socioeconômico, as crianças que receberam o ensino de consciência 
fonológica durante 10 semanas apresentaram melhoras evidentes com relação ao grupo controle (que não 
recebeu	o	ensino).	Ao	final	do	programa,	o	número	de	crianças	com	dificuldades	na	leitura	no	grupo	controle	
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era	de	26%,	enquanto	que	no	grupo	experimental	era	de	apenas	6%.	A	autora	conclui	sugerindo	que	um	
programa de ensino de consciência fonológica curto, de 10 semanas, pode melhorar consideravelmente o 
nível de leitura de crianças de classes menos favorecidas social e economicamente.

Carson cita ainda outros três estudos do mesmo gênero que obtiveram resultados positivos com o ensino 
da consciência fonológica para crianças socialmente desfavorecidas. Um deles é o de Shapiro e Solity (2008). 
Seu estudo, realizado na Inglaterra, contou com 331 crianças e durou 3 anos. O programa foi aplicado pelos 
próprios professores em suas salas de aula. No início do programa, as crianças tinham a idade média de 
4 anos e 8 meses. Nos dois primeiros anos do estudo, as crianças receberam um ensino semanal de curta 
duração	(3	vezes	por	semana,	em	sessões	de	12	minutos).	No	último	ano,	o	ensino	foi	retirado,	e	foi	avaliada	
a permanência dos resultados alcançados nos dois primeiros anos. Os resultados foram muito positivos: os 
grupos	de	controle	(nos	quais	não	houve	intervenção)	apresentaram,	ao	final	do	estudo,	20%	de	crianças	
com	dificuldade,	enquanto	que	nos	grupos	em	que	foi	aplicado	o	ensino,	esse	número	foi	reduzido	para	5%.	
Os	autores	concluíram	que	curtas	sessões	semanais	de	ensino	de	consciência	fonológica	podem	ter	impacto	
significativo	no	desenvolvimento	da	leitura	em	crianças	com	baixo	nível	de	consciência	fonológica.

Shapiro e Solity (2008) ainda citam em seu artigo diversos outros estudos que alcançaram resultados 
semelhantes,	como	os	de:	Foorman,	Francis,	Fletcher,	Schatschneider	&	Mehta	(1998);	Fuchs	et	al.	 (2001);	
Hatcher,	Hulme,	&	Snowling	(2004);	e	Leafstedt,	Richards	&	Gerber,	(2004).

Discussão

Pelos	estudos	anteriormente	referidos	parece	não	restar	dúvida	de	que	a	estimulação	da	consciência	
fonológica,	quando	associada	ao	conhecimento	das	relações	grafema-fonema	e	ensinada	de	forma	explícita	
e sistemática favorece o bom desempenho do futuro leitor. No caso especialmente enfocado por alguns 
estudos – de crianças desfavorecidas socioeconomicamente, percebeu-se que o ensino desse dueto é ainda 
mais	promissor,	já	que	apresenta	a	possibilidade	de	evitar,	tanto	quanto	possível,	a	influência	marcante	da	
variável socioeconômica.

Assim, contrariando a opinião de alguns pesquisadores, como de Andrews e De Viers, que atribuem 
o	 fracasso	escolar	essencialmente	à	questão	 socioeconômica,	 como	verificado	na	maioria	dos	 casos	
observados pelos resultados estatísticos de seu estudo, o enfoque nas habilidades relacionadas à 
consciência fonológica, especialmente em crianças de níveis socioeconômicos desfavorecidos, em que há 
pouca estimulação das habilidades linguísticas em geral, se apresentam como um forte aliado no combate 
às	dificuldades	de	leitura.

Entretanto, como se discutiu a princípio neste artigo, nos parece fundamental que os professores tenham 
acesso	a	essas	informações.	Os	cursos	de	formação	de	professores	alfabetizadores	precisariam	renovar	seus	
referenciais teóricos e, ao menos, apresentar as abordagens mais atuais no campo do ensino-aprendizagem 
da leitura, o que poderia resultar em franca discussão e ampliação de práticas de ensino (GODOY e VIANA, 
2016).	Alguns	países,	como	Portugal,	que	pela	primeira	vez	nos	resultados	do	PISA	ficou	acima	da	média	da	
OCDE,	alcançando	o	18º	lugar	em	leitura7, já perceberam a importância de incorporar os conhecimentos 
produzidos pela psicologia cognitiva na formação de seus professores alfabetizadores (Ibid.), e têm investido 
nesse caminho, procurando favorecer o aprendizado de suas crianças.

A	ciência	da	 leitura,	através	de	pesquisas	 rigorosas	que	oferecem	 inúmeras	evidências	para	melhor	
compreender o processo de aprendizagem da leitura, e como ensiná-la, poderia receber mais espaço 
nos postulados teóricos que norteiam as propostas curriculares do nosso país, especialmente quando se 
ouve do próprio ministro da educação que vivemos um período de tragédia educacional. Considerando 

7 Fonte: IAVE. Disponível em: <http://iave.pt/np4/file/310/Sum_rio_Executivo_PISA2015.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2017.
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que seu propósito é investir melhor na educação, conforme indica os dados do PISA, pois investir mais não 
tem resolvido (mesmo triplicando o orçamento total da educação obtivemos um retrocesso em termos de 
desempenho),	um	grande	passo	seria	a	atualização	dessas	propostas	com	base	em	informações	mais	seguras,	
respaldadas	pelo	rigor	científico,	que	apresentam	resultados	claros	e	contundentes,	como	os	observados	nas	
pesquisas já apresentadas.

Porém, enquanto isso não acontece, continuarão valendo os resultados apresentados pelo estudo de 
Andrews e De Vries (2012). Com isso aqueles que pertencem às classes desfavorecidas socioeconomicamente 
continuarão	impossibilitados	de	exercer	sua	plena	cidadania	em	face	das	dificuldades	encontradas	em	ler	e	
compreender o que lê e se comunicar utilizando o código escrito.
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As narrativas de professoras alfabetizadoras das classes populares – 
o caso da escola municipal do município do Rio de Janeiro

Maria Cecilia Castro
Universidade Federal Fluminense

Resumo: Atualmente,	identificamos	a	tentativa	de	hegemonização	e	controle	externo	dos	currículos	escolares	
vinculada à ideia de qualidade da educação e possibilidade de controle do que está sendo ensinado e aprendido. 
É justamente esta concepção que produz o discurso de que há falta de preparo do professor, seja por meio de 
sua formação inicial e/ou continuada, ligada à insegurança, ao medo e ao fracasso pela não alfabetização de 
milhares de crianças. Este é o atual cenário político educacional que foi desenvolvido o estudo proposto, em 
especial	nas	classes	de	alfabetização	da	Escola	Municipal	X,	situada	no	subúrbio	do	Rio	de	Janeiro.	O	objetivo	é	
descrever	e	analisar	as	experiências	de	alfabetização	das	professoras	dos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental.	
Onde	realizamos	um	Estudo	de	Caso,	cujo	objetivo	exploratório	foi	buscar	a	relação	entre	a	teoria	e	a	prática	
num	movimento	de	construção	e	reconstrução	de	práticas	refletidas	crítica	e	dialogicamente.
Palavras-chave: Alfabetização. Formação de professores. Cotidianos escolares.

Um	dos	desafios	da	educação	brasileira	é	a	alfabetização	de	milhares	de	crianças	e	jovens	que	estão	
vivenciando	essa	etapa	importante	de	seu	processo	de	escolarização.	Inúmeras	propostas	pedagógicas	são	
teorizadas,	políticas	públicas	educacionais	são	elaboradas	nos	âmbitos	federais,	estaduais	e	municipais	com	
o	objetivo	de	êxito	nos	processos	de	alfabetização	da	população	brasileira.

Smolka	(2001),	afirma	que	no	Brasil,	entre	as	décadas	de	60	e	70,	foi	difundida	pelo	governo	a	ideia	da	
educação compensatória, criando o mito da incapacidade da criança em aprender. Em seguida, começa a 
surgir	o	mito	da	incompetência	do	professor.	Para	“compensar”	essas	faltas	são	elaborados	e	implementados	
diversos cursos de aperfeiçoamento e capacitação na tentativa frustrada de se resolver a questão. 
Concomitantemente,	inúmeras	pesquisas	empíricas	são	desenvolvidas	no	mundo	inteiro	com	o	intuito	de	
investigar o processo de aquisição da linguagem escrita (SMOLKA, 2001).

Em relação aos currículos escolares, Macedo (2014), aponta que no Brasil, os debates acerca da defesa 
que estes tenham uma base nacional comum não é recente. A autora ainda destaca que, a partir dos anos 
80, essa discussão é retomada e é possível essa constatação através LDB 9394/961.

Cabe ressaltar que a partir dos anos 90, as políticas educacionais foram marcadas por reformas de cunho 
neoliberal. Neste sentido, essas demandas pela centralização culminaram em propostas como o Plano 
Nacional de Educação (MEC, 2014) que estabelece metas que dizem respeito à universalização do ensino 
fundamental, avaliação e ao IDEB e à formação de professores, fortalecendo ainda mais a ideia de criação 
de uma base nacional comum. Algumas dessas políticas educacionais têm como foco a alfabetização nos 
anos iniciais do ensino fundamental.

Para essa etapa da educação, foram traçadas estratégias que reforçam a tentativa de controle que, segundo 
o	documento,	deve	ser	aferida	por	meio	de	instrumentos	de	avaliação	nacional	periódicos	e	específicos.

Ao	analisar	estas	avaliações,	Barriga	apresenta	o	argumento	de	que	quando	a	sociedade	não	consegue	
resolver os problemas de ordem econômica, social e psicopedagógico transfere esta impotência para a 
“elevação	da	qualidade	da	educação”	(2001,	p.	46),	a	partir	destes	instrumentos.

Esta	tentativa	de	hegemonização	e	controle	externo	está	cada	vez	mais	vinculada	à	ideia	de	qualidade	
da educação e possibilidade de controle do que está sendo ensinado e aprendido. Discursos comumente 
utilizados	no	mercado	de	trabalho	como:	eficiência,	produtividade,	competitividade	passam	a	ser	atrelados	
à	educação.	Neste	sentido,	os	currículos,	as	avaliações	e	o	próprio	exercício	da	docência	são	estimulados	
à incorporação destes. É justamente esta concepção que produz o discurso de que há falta de preparo do 
professor, seja por meio de sua formação inicial e/ou continuada, ligada à insegurança, ao medo e ao fracasso 
pela não alfabetização de milhares de crianças.
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Este é o atual cenário político educacional que foi desenvolvido enquanto universo estudo na de pesquisa 
proposta,	em	especial	nas	classes	de	alfabetização	da	Escola	Municipal	X,	situada	em	Cascadura,	subúrbio	
do Rio de Janeiro.

Questões norteadoras

O	medo	do	fracasso,	a	insegurança,	a	impotência	diante	de	questões	que	se	colocam	em	suas	práticas	
pedagógicas foram teorizadas nas pesquisas de Taubman (2009, p.129 apud MACEDO, 2014, p.1551). Esta 
constatação	se	dá,	pois,	em	cada	 turma	 iniciada,	as	professoras	 sentem-se	desafiadas.	O	propósito	da	
alfabetização das crianças de classes populares tem é fazê-las aprender a escrever a sua vida como autor 
e	como	testemunha	de	sua	história,	isto	é,	biografar-se,	existenciar-se,	historicizar-se.	(FREIRE,	2014,	p.12)

Taubman (2009, apud MACEDO, 2014, p. 1551), ainda adverte que é justamente o compromisso e a 
responsabilidade	assumida	pelos	professores	que	produz	sentimentos	tão	contraditórios	e	conflituosos	
com esse discurso neoliberal. Ele mesmo aponta que não importa há quanto tempo o sujeito ensina, há 
os pesadelos de perder o controle da turma ou dos alunos se recusarem a participar, há o nervosismo no 
primeiro	dia	de	uma	nova	turma	e	o	medo	de	não	se	saber	o	suficiente	ou	de	não	ser	bem	recebido.	Há	os	
medos de que, possivelmente, tudo seja sem sentido. (...) mas esses medos são inerentes ao ensinar (p.129).

A perspectiva que discutimos na pesquisa em nada se articula ao projeto neoliberal, que produz um 
sentimento de incompetência e por isso, algumas vezes aderem à cultura da avaliação. Ao contrário, nos 
investigar	as	seguintes	questões:	É	possível	identificar	nas	narrativas	das	professoras	esses	sentimentos	
contraditórios	e	muitas	vezes	nomeados	como	fracassados?	Quais	experiências	alfabetizadoras	narradas	
identificam	e	corroboram	esses	conflitos	em	sua	prática	pedagógica?	De	que	maneira	a	auto	avaliação	de	
seu	trabalho	possibilita	um	processo	de	investigação	sobre	sua	prática	produzindo,	resignificando	e	criando	
outras possibilidades de atuação? De que forma é possível superar as dicotomias sucesso/fracasso, erro/
acerto, que reforçam preconceitos e estereótipos nos cotidianos escolares?Quais estratégias são utilizadas 
para	desencadear	a	problematização,	desnaturalização	e	ressignificação	dos	conhecimentos	e	saberes	
hegemônicos? É possível repensar a relação entre professoras e alunos a partir desses sentimentos que 
são	muitas	vezes	comuns	no	contexto	da	sala	de	aula?

Objetivos

Descrever	e	analisar	as	experiências	de	alfabetização	das	professoras	dos	anos	 iniciais	do	ensino	
fundamental.	Onde	realizamos	um	Estudo	de	Caso,	cujo	objetivo	exploratório	foi	buscar	a	relação	entre	
a teoria e a prática num movimento de construção e reconstrução da teoria a partir de uma sequência de 
práticas	refletidas	crítica	e	dialogicamente.

Um dos movimentos das pesquisas nos/dos/com os cotidianos escolares como virar de ponta à cabeça 
descritos	(ALVES,	2008,	p.24	).	Por	ser	necessário	compreender	que	as	teorias,	conceitos	e	noções	consideradas	
indispensáveis	no	desenvolvimento	das	ciências,	tanto	como	apoio	e	orientação,	mas	como	limite	afirmando	a	
criatividade das práticas cotidianas. Neste sentido, a pesquisa proposta permite o empoderamento de sujeitos, 
práticas	e	experiências	que	são	invisibilizadas	e	até	mesmo,	relacionadas	ao	fracasso,	ao	erro,	ao	vexame.

Analisar	as	experiências	de	alfabetização	desenvolvidas	pelas	professoras	dos	anos	iniciais	do	ensino	
fundamental da Escola Municipal X:

	 –	 Descrever,	através	de	entrevista	com	professoras	alfabetizadoras,	as	experiências	consideradas	por	
elas como sucesso/fracasso quanto a esta atividade docente;

	 –	 Identificar,	 problematizar	 e	 potencializar	 as	 discussões	 e	 experiências	 que	 rompam	 com	a	
hierarquização dos conhecimentos e saberes das crianças de classes populares.
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 – Apresentar e articular a auto avaliação dialógica das professoras como um processo de investigação 
de sua prática pedagógica.

 – Demonstrar o diálogo com os referenciais teórico-epistemológicos que trabalham conceitos como 
conhecimentos, alfabetização, avaliação, emancipação e processo de ensino-aprendizagem.

Os	estudos	pós-coloniais	embasam	esta	pesquisa,	pois	apresentam	discussões	fundamentais	da	forma	como	
os	discursos	se	estruturam	para	invisibilizar,	excluir	e	classificar	conhecimentos,	sujeitos	e	as	relações	sociais.

Castro-	Gómez	(2005)	descreve	que	uma	das	caracterizações	do	projeto	de	modernidade	se	deu	pela	
produção	de	relações	excludentes	e	dualistas	de	poder,	 sendo	constituídas	por	uma	 lógica	binária	que	
reprimia a diferença.

Nesta mesma linha de raciocínio, Quijano (2005), apresenta o conceito de colonialidade do poder para 
apresentar a produção e legitimação dessas diferenças a partir desses binarismos de constituição do outro. 
Assim	como	outros	autores	pós-coloniais	 (BHABHA,	1998;	FANON,	2009),	a	 relação	que	se	estabelece	a	
partir do processo de colonização no domínio do colonizador sobre o colonizado. As análises desses autores 
apresentam perspectivas diferentes, entretanto todas enfatizam as formas de binárias de invenção, nomeação 
e	classificação	do	outro.

As	 relações	estabelecidas	entre	colonizador	e	colonizado	são	estruturadas	a	partir	da	dominação.	
O colonizador se apresenta como o outro da razão, do saber, da civilização e da bondade, enquanto o 
colonizado é subjugado a partir do estabelecimento da oposição, da diferença. A ele é atribuída à barbárie, 
a maldade, a ignorância, do não saber. Os binarismos que constituem essa relação são enfocados inclusive 
numa perspectiva de produção de conhecimento, onde o marco civilizatório da humanidade é pautado nos 
conhecimentos produzidos pela Europa.

Santos (2009) apresenta a discussão da necessidade de superação da dicotomia entre os conhecimentos 
científicos	e	os	conhecimentos	populares,	daquilo	que	caracterizou	como	conhecimentos	válidos	e	não	
válidos.	Em	seu	texto,	apresenta	ainda	o	argumento	da	existência	de	uma	linha	abissal	invisível	que	separa	
esses	conhecimentos	em	que	de	um	lado	está	a	ciência,	a	teologia,	a	filosofia	e	do	outro	lado	da	linha	estão	os	
conhecimentos	tornados	incomensuráveis	e	incompreensíveis	por	não	obedecerem	nem	os	critérios	científicos	
de	verdade	nem	os	critérios	dos	conhecimentos	reconhecidos	como	alternativos,	da	filosofia	e	da	teologia.

Por	conta	desta	hegemonia	dos	conhecimentos	válidos,	uma	vasta	gama	de	experiências	são	desperdiçadas,	
tornadas invisíveis, assim como seus autores, e sem diferentes espaço tempo.

Neste	mesmo	movimento,	Hooks	(2013)	ressalta	a	necessidade	de	compreender	que	a	relação	sucesso/	
fracasso	escolar	não	é	restrita	apenas	à	experiência	das	crianças	na	escola,	mas	ela	é	parte	da	relação	desses	
sujeitos	com	o	conhecimento,	com	as	experiências	que	circulam	nos	espaços	tempos	escolares.

É dialogando com esses referenciais que propomos refletir sobre a forma como as professoras 
alfabetizadoras avaliam suas práticas pedagógicas como fracassadas/ erradas, dos sentimentos contraditórios 
que permeiam seus fazeres cotidianos, pois é preciso compreender a forma relacional em que se estabelece 
essa discussão.

Britzman (1991, 2003 apud MILLET, 2014, p. 2055) através de uma abordagem psicossocial, enfatiza os efeitos 
perniciosos	dos	discursos	educacionais	neoliberais	sobre	a	formação	e	treinamentos	de	“bons	professores”	
e	desafia	os	professores	a	considerar	como	central	na	sala	de	aula	aquilo	que	normalmente	não	pode	ser	
visto	ou	dito.	Ela	propõe	problematizarmos	as	dimensões	afetivas	de	ensino,	incluindo	desejos,	esperanças	e	
ansiedades,	e	podem	trazer	à	tona	resistências,	fracassos	e	falhas	ao	invés	de	igualdade,	exatidão	e	certeza.

É	 importante	problematizar	as	contradições,	paradoxos,	relações	de	poder,	 intervalos	e	silêncios	que	
permeiam	as	relações	nos	espaços	tempos	escolares.	Problematizar	os	binarismos	entre	normal/	anormal,	
sucesso/fracasso	pensando	nas	diferenças	que	marcam	estas	 relações.	A	 relevância	desta	pesquisa	é	
permitir	possibilidades	de	produzem	outras	intervenções	em	nas	práticas	pedagógicas,	nos	processos	de	
ensino	aprendizagem	que	resistem	à	prescrição	e	que	pode	responder,	muitas	vezes,	paradoxal,	divergente	
inesperada e desconhecida.
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Metodologia

A	metodologia	proposta	é	de	caráter	empírico,	cujos	objetivos	exploratórios	foram	realizados	baseados	
no estudo de casos de professoras da Escola Municipal X, onde nos fornece uma riqueza de conhecimentos 
e	experiências	das	professoras	participantes	da	pesquisa.	Neste	sentido,	é	possível	valorizar	os	saberes	e	
conhecimentos	acumulados	desse	grupo,	das	 relações	contraditórias,	 conflituosas	e	complexas	de	suas	
vivências pedagógicas.

As	experiências	pedagógicas	são	sempre	contingentes,	dinâmicas	e	cambiantes.	Apesar	da	tentativa	de	
fixação,	normatização	e	padronização	dos	currículos,	das	avaliações	e	da	formação	de	professores.

É	através	desta	perspectiva	que	pretendemos	investigar	as	narrativas,	as	práticas	e	as	produções	das	
professoras dos anos iniciais do ensino fundamental. Através de observação participante, da análise suas 
produções	e	de	conversas.	(COUTINHO,	2009)

Nessa proposta, pretendemos buscar a relação entre teoria e prática, num movimento de construção e 
reconstrução	da	teoria	a	partir	de	uma	sequência	de	práticas	refletidas	crítica	e	dialogicamente.

Repensar práticas de ensino da leitura e da escrita, assim como dos conhecimentos relacionados às outras 
áreas de ensino, requer que pensemos, como Moreira e Candau (2007, p. 31), na relação entre currículo e 
cultura e nos conhecimentos que são hegemonicamente validados.

A História da alfabetização no Brasil

Nesta seção objetivasse discutir a história da alfabetização no Brasil, pois se considera ser importante 
uma análise histórica deste processo para uma melhor compreensão de nosso momento atual e traçando 
possibilidades	de	transformações	futuras.

Segundo	Mortatti	(2011,	p.15)	as	duas	últimas	décadas	do	século	XX	foram	marcadas	por	um	aumento	
significativo	de	pesquisas	em	educação	no	Brasil	que	enfocam	o	processo	de	ensino-aprendizagem	da	língua	
materna, especialmente no que se refere à alfabetização. Desta maneira, a alfabetização se constitui como 
campo	de	conhecimento	autônomo	e	específico	que	possibilita	também	estudos	e	pesquisas	interdisciplinares	
que	procuram	refletir	sobre	a	complexidade	e	especificidade	deste	processo.

Bhabha (1998) nos aponta que um dos elementos que constitui o processo de dominação colonial é a 
imposição da língua materna do colonizador ao colonizado. O início do processo de alfabetização no Brasil 
tem como marco a dominação portuguesa sobre os habitantes que aqui viviam. Neste período da história, os 
jesuítas	chegam	às	novas	terras	com	o	propósito	de	“catequisar”	os	índios.	Este	processo	marca	o	genocídio	
de	milhares	de	indígenas	mitificando-os	e	invisibilizando	as	culturas,	conhecimentos	e	valores	destes	povos.

O ensino da leitura e da escrita estava vinculado à catequese e era ministrado somente por clérigos. O 
método baseava-se no ensino do alfabeto, que derivava para a soletração e a silabação. O material didático 
consistia	num	quadro	mural	em	que	eram	apresentadas	as	“cartilhas”	com	o	abc	minúsculo	e	maiúsculo.

Este nível elementar de alfabetização era permitido às camadas subalternas da população – que ao 
longo da vida, por falta de uso, perdiam a capacidade de escrever, embora conservassem a capacidade de 
leitura.	No	Brasil,	a	escola	de	massas	e	a	universalização	da	alfabetização,	até	o	final	do	século	XVII	não	
eram vistos como necessárias pela sociedade colonial. No período imperial, a cidadania estava vinculada 
a propriedade e a renda do indivíduo – só votavam os proprietários e os que possuíam altos rendimentos. 
Somente no período republicano, a partir da 1ª Constituição (1891), que a cidadania passa a vincular-se a 
alfabetização	–	só	votavam	os	indivíduos	do	sexo	masculino	que	possuíssem	a	capacidade	de	ler	e	escrever	
(mesmo	que	soubesse	apenas	assinar	o	nome).	Tal	redefinição	alterou	o	significado	da	escolarização	de	
massas	e	redefiniu	a	função	social	da	alfabetização.	O	surgimento	de	uma	classe	intermediária	que	passa	a	
disputar com a oligarquia rural o acesso à escola aprofundou a dualidade do sistema educacional brasileiro 
e a separação entre educação do povo e a educação da elite. A separação entre educação do povo e da elite 
resultou	no	descaso	pela	educação	pública	elementar	–	que	não	era	obrigatória.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 193

Dando	um	salto	histórico	para	o	período	modernista	brasileiro,	identificamos	que	os	estudos	americanos	
do	filósofo	e	pedagogo	John	Dewey	passam	a	influenciar	diferentes	intelectuais	brasileiros	com	o	movimento	
escola	novista	que	objetiva	a	democratização	do	acesso	à	escola	pública,	gratuita	e	de	qualidade.	Essas	
lutas culminam com a elaboração do documento intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação dentre 
os	 intelectuais	que	assinam	destacamos:	Fernando	de	Azevedo,	Lourenço	Filho,	Anísio	Teixeira,	Cecília	
Meirelles, dentre outros. O ideário positivista, embora preocupado com a educação de massas, não promoveu 
a universalização da alfabetização no Brasil.

No plano pedagógico reduziu os debates sobre alfabetização a uma questão de método inventando uma 
tradição e difundindo uma (falsa) premissa: não é possível alfabetizar sem um método.

No	plano	político,	não	promoveu	a	ampliação	dos	níveis	de	alfabetização:	em	1920	65%	da	população	
brasileira era analfabeta, dos 17.564.000 brasileiros, 11.409.000 não sabiam ler e escrever.

No início da década de 1960 foi marcada por uma forte mobilização social em torno da educação popular, 
em especial em torno da alfabetização. Surgem diversas campanhas populares de alfabetização, com ênfase 
em sua dimensão política e cultural. Ao aliar a dimensão política à dimensão cultural, Paulo Freire (2014) 
introduz a prática alfabetizadora em uma perspectiva crítica, que busca libertar e emancipar o oprimido de 
sua condição de opressão.

O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver a capacidade de pensa-
las	segundos	as	exigências	lógicas	do	discurso	abstrato;	simplesmente	coloca	o	alfabetizado	em	condições	
de	poder	re-existenciar	criticamente	as	palavras	de	seu	mundo,	para,	na	oportunidade	de	vida,	saber	e	poder	
dizer a sua palavra. (FREIRE, 2014, p.17)

Alfabetizar é um ato político voltado para a emancipação pessoal, para a conscientização política e para 
a	ampliação	da	participação	social	do	alfabetizando.	Ao	final	da	década	de	60	e	70	predominam-se	os	ideais	
tecnicistas como base do processo ensino-aprendizagem voltado em especial para cumprir as demandas da 
indústria	brasileira	que	se	encontrava	em	ascensão,	após	o	fim	da	segunda	guerra	mundial.	A	Perspectiva	
funcional de alfabetização. O MOBRAL surge como proposta de alfabetização neste período.

Na década de 90, a alfabetização torna-se um indicador da qualidade social da educação, ampliando 
a concepção de alfabetização: questionamentos sobre o tempo necessário ao domínio de conhecimentos: 
processo	que	se	estende	ao	longo	da	vida	e	que	pode	exigir	seis	ou	sete	anos	de	escolaridade	para	que	o	
aprendiz	adquira	as	condições	necessárias	ao	manejo	do	código	e	leitura	e	da	escrita.	Destaca-se	inclusive	
a incorporação de novas e variadas linguagens – alfabetização matemática, musical, etc. e o respeito e 
flexibilidade	frente	à	diversidade	cultural.

Cabe	ressaltar	que	o	termo	“alfabetização”	consolidou-se	no	Brasil	no	início	do	século	XX,	posteriormente	
ampliou	a	abrangência	do	conceito.	Na	última	década	do	século	XX,	este	conceito	passa	a	ser	relacionado	
ao	conceito	de	letramento.	Magda	Soares	(2002)	é	uma	das	teóricas	que	resignifica	e	relaciona	esses	termos	
em suas pesquisas, produzindo importantes avançados não apenas no campo teórico, mas inclusive, na 
prática	pedagógicas	de	professores.	A	autora	reflete	sobre	a	crise	no	ensino	da	língua	justamente	por	
analisar	historicamente	a	escola	pública	como	um	espaço	onde	se	está	inserida	a	maioria	das	crianças	de	
camadas populares. Entretanto, o processo de democratização à escola não determina a democratização 
da escola. Neste sentido, a evasão e o fracasso escolar são um dos efeitos que legitimam as desigualdades 
sociais do Brasil.

Conforme	já	visto	na	seção	anterior,	nas	últimas	décadas	do	século	XX,	o	estudo	sobre	a	alfabetização	no	
Brasil passa a ancorar outro conceito importante para a entendermos os processos de ensino-aprendizagem 
da língua materna. Por este motivo, neste tópico, vamos aprofundar os conhecimentos desses conceitos e 
entender	de	que	forma	estes	podem	contribuir	para	identificar	os	limites	e	possibilidades	do	trabalho	docente	
nos ciclos de alfabetização.

Para	os	 teóricos	do	 letramento	a	alfabetização	 tem	uma	especificidade,	 refere-se	ao	conjunto	de	
habilidades para a leitura e a escrita, tendo como foco a aquisição do código escrito e centra-se na trajetória 
individual	do	aprendiz.	Em	outras	palavras	Soares	define	que	o	 letramento:	 “é	o	 resultado	da	ação	de	
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ensinar e aprender as práticas sociais da leitura e escrita; é também o estado ou condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais.” 
(1998,	p.	39).	O	conceito	de	letramento	reduz	e	simplifica	o	processo	de	alfabetização.	Mais	do	que	plural,	o	
conceito	de	alfabetização	é	complexo,	multidimensional	(dimensões	políticas,	culturais,	sociais,	econômicas,	
epistemológicas, pedagógicas, etc.) e dialógico, pois articula processos individuais e socioculturais de 
apropriação de diferentes linguagens presentes no mundo contemporâneo.

Carvalho	define	a	alfabetização	como	a	ação	de	ensinar	a	 ler	e	escrever.	Entretanto,	o	conceito	de	
alfabetizado	varia	no	tempo	e	no	espaço.	Ela	afirma	que:

No Brasil, na primeira metade do século XX, eram considerados alfabetizados aqueles que sabiam 

apenas assinar o próprio nome e ler palavras simples. Atualmente, há uma tendência a considerar 

alfabetizados os indivíduos que cursaram com aproveitamento quatro anos do ensino fundamen-

tal. Essa escolarização deveria propiciar (embora isso nem sempre ocorra) um nível satisfatório 

de alfabetização, sem risco de regressão ao analfabetismo. (2010, p.86)

Em 1978, a UNESCO sugeriu a adoção do conceito de alfabetismo funcional (pessoa capaz de utilizar 
a	leitura	e	escrita	para	fazer	frente	às	demandas	de	seu	contexto	social	e	de	usar	essas	habilidades	para	
continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida).

Nos anos 90 o IBGE passou a divulgar também índices de analfabetismo funcional. Pelo critério adotado, 
são analfabetas funcionais as pessoas com menos de quatro anos de escolaridade. Atualmente a dicotomia 
analfabeto	x	alfabetizado	cede	lugar	para	o	interesse	em	determinar	e	comparar	níveis	de	habilidade	de	
leitura e escrita.

Entretanto, as ideias de Freire já nos inspiram a pensar o real sentido da alfabetização que inclusive já 
defendemos	aqui:	“aprender	a	escrever	a	sua	vida	como	autor	e	como	testemunha	de	sua	história,	isto	é,	
biografar-se,	existenciar-se,	historicizar-se”.	(2014)

Analise de resultados encontrados em pesquisa de campo

Esta	pesquisa	de	campo	foi	realizada	em	uma	escola	pública,	municipal	que	atende	um	grupo	populacional	
enquadro socialmente, em sua maioria, como sendo de classes populares.

Para	fins	de	levantamento	de	dados	foram	entrevistadas	oito	professoras	alfabetizadoras	da	Educação	
fundamental, sendo este universo assim caracterizado quanto à formação acadêmica:
 – Cinco professoras concluíram o curso de Pedagogia;
 – Dentre estas uma cursou Pós Graduação em Psicopedagogia;
	 –	 Uma	única	professora	tem	o	curso	de	matemática;
 – Duas são graduadas em Letras.

Quanto	à	experiência	profissional	o	tempo	de	magistério	entre	as	professoras	entrevistadas	tem	uma	
variação temporal que vai de 2 a 23 anos, o que permite visualizar uma diversidade importante, tanto de 
experimentação	e	prática	em	sala	de	aula	do	quanto	do	desgaste	destas	profissionais	causado	pelo	tempo	
de permanência na função docente.

A metodologia utilizada foi a aplicação de um questionário capaz de levantar dados quantitativos. As 
entrevistadas	responderam	a	três	questões	que	serão	apresentadas	e	analisadas	a	seguir.	Estas	questões	
foram	precedidas	de	uma	fundamentação	teórica	baseada	nos	levantamentos	bibliográficos	desta	Pesquisa.	
Portanto	foi	proposto	as	entrevistadas	que	lessem	o	seguinte	texto	antes	de	responder	as	questões:

“O	medo	do	fracasso,	a	insegurança,	a	impotência	diante	de	questões	que	se	colocam	em	suas	práticas	
pedagógicas foram teorizadas nas pesquisas de Taubman (2009, p.129 apud MACEDO, 2014, p.1551). Esta 
constatação	se	dá,	pois,	em	cada	turma	iniciada,	as	professoras	sentem-se	desafiadas.”
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Segue	a	apresentação	das	questões	e	as	analises	dos	dados	concluídos	a	partir	da	quantificação	das	
respostas.

 4.1 – PERGUNTA 1: Em sua prática como alfabetizadora é possível identificar conflitos como os citados 
no texto acima ?

   A – Sim, há medo do fracasso e inseguranças.
	 	 	 B	–	Não,	não	me	deparo	com	estes	conflitos.
	 	 	 C	–	Não	existem	estes	conflitos	citados	na	pratica	alfabetizadora.

Todas	as	oito	entrevistadas	responderam	a	letra	“A”,	ou	seja,	sim,	há	medo	de	fracassos	e	inseguranças	
no	exercício	da	pratica	pedagógico.	O	que	corrobora	com	os	pressupostos	de	Taubman	(2009,	p.129	apud 
MACEDO,	2014,	p.1551)	de	que	as	professoras	de	sentem	desafiadas	a	cada	nova	turma.	Porém	também	reflete	
que	a	profissão	docente	não	é,	em	si,	a	ideologizada	e	romântica	profissão	de	heróis	e	heroínas,	antes	são	
pessoas	com	frustrações	e	medos	que	estão	exercendo	a	docência	e,	muitas	vezes,	sem	estruturas	e	meios,	
vencendo	a	si	e	as	dificuldades	econômicas	e	sociais	para	o	desempenho	da	tarefa	alfabetizadora.

 4.2 – PERGUNTA 2: Você acredita que a autoavaliação de seu trabalho possibilita um processo de revisão 
e criando outras possibilidades de atuação podendo minimizar os conflitos anteriormente descritos?

   A – Sim, mantenho a pratica da auto avaliação.
   B – Sim, mas não mantenho a pratica da auto avaliação.
   C – Não, penso que não há necessidade de auto avaliação do docente.

Todas	responderam	a	alternativa	“A”,	sim,	dizendo	que	mantem	a	prática	da	auto	avaliação.
Desta forma percebesse que o processo educacional e auto avaliação do docente são inseparáveis e, 

precisa	ser	constantes,	para	que	o	tema	“avaliação”	não	seja	hierarquicamente	ligado	de	forma	única	ao	
alunado. Como postulou Perrenoud (1999) à avaliação subsiste em duas logicas, como um procedimento 
que	acontece	em	“ambos	os	terrenos”,	ou	seja,	na	avaliação	do	aluno	também	acontece	a	avaliação	do	
professor que precisa se auto avaliar utilizando seus discentes como espelhos de si.

 4.3 – PERGUNTA 3: Diante dos sentimentos acima descritos e a existência de conflitos na pratica 
alfabetizadora, é possível repensar a relação entre professoras e alunos para que os objetivos 
pedagógicos sejam melhorados mesmo constatando-se que as dificuldades nesta relação são muitas 
vezes no contexto da sala de aula?

   A – Sim, é importante repensar a relação professor/aluno.
   B – Não, esta relação nada tem a ver com os resultados pedagógicos.

Todas	as	entrevistadas	responderam	a	opção	“A”,	sim,	é	possível	repensar	a	relação	existente	entre	o	
professor	e	o	aluno,	mesmo	diante	dos	desafios	propostos	pelo	dia	a	dia	em	sala	de	aula.

Mesmo diante da positividade encontrada na resposta é importante dizer que a necessidade de repensar 
a relação docente/discente indica que o atual estado da mesma é de certa forma, incomodo ao universo 
pesquisado, no caso às professoras. Inferisse que ao menos teoricamente algo não vai bem e este desconforto 
é percebido pelas professoras entrevistadas.
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 4.4 – PERGUNTA 4: Problemas estruturais quanto as instalações e equipamentos do ambiente escolar 
assim como a melhoria na oferta de métodos auxiliares de ensino, influenciam na potencialização 
das sensações de fracasso na experiência educacional?

   A – Sim.
   B – Não.
   C – Impossível saber.

Nesta questão surgiu pela primeira vez nesta pesquisa de campo, uma discordância que divide as respostas 
em	50%.	Isto	porque	quatro	entrevistadas	responderam	a	alternativa	“A”,	sim,	e	outras	quatro	responderam	
“C”,	impossível	saber.

Tal	fato	demonstra	que	metades	das	professoras	entrevistadas	não	conseguem	afirmar	com	segurança	que	
as	estruturas	que	envolvem	o	processo	educativo	têm	influencia	sobre	os	fracassos	envolvidos	nas	sensações	
presentes	na	experiência	educacional,	enquanto	a	outra	metade	percebe	que	os	ambientes	influenciam	no	
fenômeno analisado.

Pode-se concluir que esta não percepção denota o quanto a falta de estrutura nos ambientes educacionais 
esta	tão	presente	que	é	impossível	saber	como	seria	viver	sem	estas	limitações	estruturais	e	falta	de	métodos	
auxiliares	de	ensino.	Isto	potencializa	os	desafios	da	alfabetização	na	Escola	pesquisada,	demonstrando	que	as	
docentes	ou	estão	vivenciando	as	frustrações	em	sala	de	aula	ou	não	conseguem	saber	quais	as	adequações	
seriam necessárias para minimizar estes sentimentos.

Morgado	afirma	que	os	espaços	onde	se	desenvolvem	atividades	educativas	devem	assumir	características	
como	“confortáveis	e	agradáveis,	na	medida	em	que	o	desempenho	de	qualidade	também	depende	das	
condições	ambientais”.	(1997,	p.8)

Considerações finais

Alfabetização é a porta de entrada para conhecimento formal, é o acesso a todo processo intelectual. 
Desta	forma	o	profissional	de	alfabetização	é	sim	aquele	que	abre	as	sendas	do	saber	para	o	individuo	em	
seu esforço de ensinar as primeiras letras.

A	pesquisa	aqui	apresentada	objetiva	demonstrar	os	desafios	e	soluções	do	processo	de	alfabetização	
tendo o caso da Escola X como foco de estudo e a fundamentação teórica nos basilares já apresentados em 
cada seção deste trabalho.

Diante	dos	dados	levantados,	afirma-se	que	este	trabalho	pode	contribuir	para	a	melhoria	deste	importante	
fato pedagógico tanto no universo pesquisado quanto para educação como fenômeno maior.

Portanto,	como	resultado	desta	pesquisa	é	possível	propor	a	reflexão	sobre	o	fato	de	que	os	desafios	da	
alfabetização serem muitos, porém a cada etapa vencida, o educador avança em direção a realização de 
sua missão, na certeza de que novos e bons frutos serão colhidos.
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A constituição, a organização e os fundamentos do Pnaic na alfabetização

Marineiva Moro Campos de Oliveira
Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a constituição, a organização e os fundamentos do Pacto Nacional 
pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic)	na	tentativa	de	identificar	aproximações	e/ou	distanciamentos	
com uma proposta de formação na perspectiva de emancipação. Para isso, realizamos leituras de estudos 
sobre	as	Políticas	Públicas	de	formação	de	alfabetizadores	e	analisamos	os	documentos	dos	programas	
de formação do alfabetizador desenvolvidos entre 2000 e 2013, tomados como a gênese do Pnaic. Esses 
instrumentos nos possibilitaram concluir que, inseridos em uma sociedade capitalista, os programas de 
formação de professores balizam um processo de ensino que produz e reproduz um ensino técnico de leitura 
e	de	escrita.	Nossas	escritas	finais	apontam	que	orquestrada	ao	capital,	os	programas	analisados	disseminam	
valores mercadológicos, valores que negam as práticas alfabetizadoras a potencialidade de humanizar, de 
emancipar e de transformar.
Palavras-chave: Alfabetização. Programas de Formação de Alfabetizadores. Pnaic.

Escritas iniciais

Este	trabalho	apresenta	resultados	parciais	de	uma	pesquisa	mais	ampla	que	tem	por	finalidade	analisar	
a constituição, a organização e os fundamentos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 
na	tentativa	de	identificar	aproximações	ou	distanciamentos	com	uma	proposta	de	formação	na	perspectiva	
de	emancipação.	A	análise	pauta-se	pela	perspectiva	de	Vigotski	que	se	fundamenta	na	filosofia	marxista	
e busca compreende a alfabetização como um processo histórico e cultural.

A partir da perspectiva histórico-cultural, que baliza esse este trabalho, apontamos que a alfabetização 
é um processo potencializador de transformação social, mas que, inserida na sociedade orquestrada pelo 
capital, está limitada a ser somente mais uma fase de escolarização pragmática e fragmentada.

Distante dessa concepção técnica de alfabetização, compreendemos que o ensino e aprendizagem da 
leitura e da escrita devem ser constituído como um processo socialmente organizado e privilegiado que 
contribui, de maneira fundamental, para a inserção do sujeito na cultura letrada (GERALDI, 2006). Contudo, 
a simples inserção dos indivíduos nesse processo não possibilita sua aprendizagem de leitura e escrita, 
como sistema socialmente construído. Isso demanda um processo sistematizado de ensino, que considere 
as	condições	objetivas	e	específicas	da	alfabetização,	para	permitir	um	aprendizado	potencializador	do	
desenvolvimento integral do sujeito para a participação na cultura escrita.

Toda e qualquer organização do trabalho pedagógico do alfabetizador está intrinsecamente relacionada 
com uma opção política que envolve tanto uma concepção de linguagem, quanto de sua apropriação. 
Opção	que	influencia	na	formação	dos	alunos,	pois	todos	os	conteúdos,	estratégias	pedagógicas	e	materiais	
utilizados	estão	carregados	de	ideologias,	em	especial,	de	concepções	de	linguagem	e	de	sujeitos	que	
a	escola	pretende	formar	(GERALDI,	2006).	Concepções	que	se	materializaram	ao	longo	da	história	nas	
Políticas	Públicas	(PP)	de	formação	de	alfabetizadores.

Neste	 trabalho,	para	 responder	nosso	objetivo,	organizamos	o	 texto	em	 três	 seções.	Na	primeira,	
apresentamos a organização e os fundamentos dos programas de formação de alfabetizadores 
desenvolvidos entre 2000 e 2013, tomados como a gênese do Pnaic.

Na segunda, apresentamos a origem, a organização e os fundamentos da formação de alfabetizadores 
estruturada pelo Pnaic. Na terceira seção, empreendemos esforços para apresentar uma análise que 
evidencia o distanciamento da proposta do Pnaic com uma formação na perspectiva de emancipação.
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A organização e os fundamentos do Profa e do Pró-Letramento

A alfabetização tornou-se no início do século XX o termo para representar o processo de ensino da leitura 
e da escrita, porém, a história da alfabetização não remete somente às nomenclaturas, mas a uma análise 
das disputas políticas, econômicas e sociais, que marcaram o cenário desse processo. Cenário que a partir 
de 2000 estrutura a alfabetização e a formação de alfabetizadores em PP materializadas em Programas.

Podemos apontar que o Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores (Profa) foi um 
dos	primeiros	programas	de	formação	de	professores	alfabetizadores	da	educação	pública.	Desenvolvido	
entre	2000	e	2001,	pretendeu	“ser	o	marco	no	desenvolvimento	das	competências	profissionais	necessárias	ao	
professor	que	alfabetiza”	(MAZZEU,	2007,	p.	93).	Com	essa	pretensão,	o	Programa	atingiu	aproximadamente	
100 mil alfabetizadores em quase todos os estados da Federação (GATTI, 2009).

De	acordo	com	o	Programa,	a	qualificação	adequada	para	os	alfabetizadores	estaria	 fundamentada	
nos	 “processos	de	aprendizagem	da	 leitura	e	da	escrita	e	para	a	organização	de	situações	didáticas	de	
aprendizagem dos alunos pautadas pelo modelo metodológico de resolução de problemas” (BRASIL, 2001, p. 6).

Para	a	materialização	da	qualificação,	os	fundamentos	do	Profa	foram	articulados	com	a	perspectiva	
construtivista,	apresentada	por	Emília	Ferreiro	e	Ana	Teberosky,	que	exerceu	e	ainda	exerce	um	papel	
relevante no ensino de leitura e escrita e, metodologicamente, na resolução de problemas. Metodologia e 
fundamentos que remetem a um ensino técnico (MORTATTI, 2000).

Para Becalli (2007), o Profa foi implantado, seguindo a mesma proposta dos Parâmetros em Ação1, uma forma 
“curativa”	e	superficial	dos	problemas	que	envolvem	a	formação	de	alfabetizadores.	Em	ambos	os	programas,	
a totalidade dos problemas foi ignorada, o principal objetivo centrava-se na resolução momentânea, na 
satisfação em resolver, porém a totalidade dos problemas eram desconsideradas (BECALLI, 2007).

A concepção de resolução de problemas, carro chefe do Profa, para a formação do alfabetizador, desprovia 
a	formação	dos	conhecimentos	científicos	e	substituía	os	conhecimentos	pela	competência	de	saber	“fazer	
melhor” seu trabalho no ensino inicial da leitura e da escrita.Conforme é destacado no caderno de orientação 
do Programa:

O preparo do professor alfabetizador requer a construção de competências profissionais para 

ensinar a ler e escrever. Ainda que possam ter valor em si mesmos por serem saberes relevantes, 

os	conteúdos	da	formação	do	professor	que	terá	a	tarefa	de	alfabetizar,	pouco	contribuirão,	do	

ponto	de	vista	profissional,	se	não	favorecerem	a	construção	dessas	competências.	O	critério	

básico	de	seleção	dos	conteúdos	da	formação	de	professores	alfabetizadores,	portanto,	é	a	pos-

sibilidade de contribuir para um fazer melhor, no que se refere ao ensino inicial da leitura e da 

escrita (BRASIL, 2001, p. 9, grifos nossos).

No âmbito dessa formação, o saber fazer passa a sobrepor qualquer outra forma de conhecimento, o 
importante é resolver os problemas, o que não possibilita aos sujeitos a conquista da própria autonomia 
intelectual,	mas	propõe	que	eles	executem	práticas	voltadas	para	o	desempenho	pragmático	e	quantificável	
(DUARTE; MARTINS, 2010).

No ano de 2003, o Profa foi substituído pelo Programa de Formação Continuada de Professores das Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental- Pró-Letramento, contudo, o saber fazer continuou em alta no novo Programa, 
agora	alienado	aos	índices	das	avaliações	do	governo.

1 O projeto Parâmetros em Ação foi criado com a pretensão de aprofundar o estudo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
que se constitui num conjunto de documentos publicados pelo MEC, no ano de 1997, “com a finalidade de estabelecer as diretrizes 
curriculares para o Ensino Fundamental e, desse modo, funcionar como eixo norteador do trabalho do professor nas diferentes áreas 
do conhecimento, além de possibilitar a melhoria da qualidade do ensino no País” (BECALLI, 2007, p. 105).
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O	novo	Programa	almejava	“oferecer	suporte	à	ação	pedagógica	dos	professores	das	séries	iniciais	do	EF	de	
modo a elevar a qualidade do ensino de Língua Portuguesa e Matemática, por meio da formação continuada 
de	professores”	e,	assim,	melhorar	os	índices	nas	avaliações	nacionais	(BRASIL,	2005,	p.	6).

No momento em que o Programa foi lançado, ocorreu a reestruturação e a ampliação do Ensino 
Fundamental (EF). Ampliação que estruturou o novo Programa. Enquanto o tempo para cursar o EF se amplia 
para nove anos, ampliação garantida pela Lei 11.274/06, o Pró-Letramento tornou-se uma estratégia para 
ampliação	das	condições	de	domínio	da	leitura	e	da	escrita	(BRASIL,	2006).

No ano de 2004, ano seguinte do término do PROFA e antecessor do início do Pró-Letramento, visando a 
fortalecer as parcerias em prol do novo Programa, organizou-se a Rede Nacional de Formação Continuada 
de Professores da Educação Básica2,	expandiu-se	o	Plano	de	Ações	Articuladas	(PAR),	garantiu-se	o	suporte	
da Secretaria de Educação Básica (SEB), da Secretaria de Educação a Distância (SEED), das Universidades e 
dos sistemas de ensino estaduais e municipais, integrados à Rede (GATTI, 2009).

A	partir	das	novas	organizações,	a	fundamentação	teórica	do	Pró-Letramento	apresentou	tentativas	de	
distanciamento do construtivismo, e assumiu a alfabetização na perspectiva do letramento (ALFERES, 2009). 
O que difere a teoria construtivista de uma alfabetização na perspectiva de letramento são as práticas 
pedagógicas, ou seja, as diferenças se apresentam na forma prática de trabalho. Contudo, podemos destacar 
que os fundamentos teóricos continuaram os mesmo de base construtivista.

Na primeira, as práticas centram-se na criança, concebendo como princípio da alfabetização as 
capacidades	individuais	sobre	a	leitura	e	a	escrita.	A	segunda,	busca	a	aproximação	do	social	no	processo	
de alfabetização, porém, com a mesma individualidade, ou seja, cada criança tem sua autonomia de 
aprendizagem	a	partir	do	seu	meio	social,	porém	com	as	significações	elencadas	por	ela	própria	em	suas	
práticas cotidianas (SOARES, 2004).

Essa	tentativa	de	mudança	teórica,	de	acordo	com	Duarte	e	Martins	(2010),	ficou	camuflada	pelo	modelo	
teórico	do	professor	reflexivo. Para a autora, na alfabetização, esse modelo corresponde a uma proposta de 
que o alfabetizador inicie sua ação a partir dos fatos apresentados pelas crianças. Sob essa ótica, a prática 
bastaria para a construção do saber docente. Isso, fecha caminhos para a conquista de uma educação 
comprometida com a transformação social, o que conduziria a uma formação emancipatória.

Assim como no Profa, o MEC analisou os resultados do Pró-Letramento mediante a Prova Brasil, aplicada 
para	alunos	do	4º	ano	do	EF,	no	ano	de	2005.	Com	base	nessas	avaliações	do	SAEB,	apresentados	pelo	Índice	
de	Desenvolvimento	da	Educação	Básica	(IDEB)	e	divulgadas	pelo	INEP,	identificou	como	resultado	um	lento	
desenvolvimento	da	educação	pública	nos	anos	iniciais	do	EF,	cujo	escore	passou	de	4,2	para	4,6	(BRASIL,	2012).

A	partir	desses	resultados,	em	julho	de	2012,	com	a	portaria	nº	867,	o	governo	lançou	uma	nova	proposta,	
concretizada na ideia de um Programa pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Com ele, objetiva alfabetizar 
as	crianças,	no	máximo,	até	aos	oito	anos	de	idade	e	ao	final	do	terceiro	ano	do	EF	(BRASIL,	2012).

As origens, a organização e os fundamentos do Pnaic

O Pnaic foi concebido e elaborado por uma equipe pedagógica coordenada pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC). Suas raízes estão no Programa pela Alfabetização na Idade Certa (PAIC), implantado em 
Sobral/Ceará em 2002, pelo então prefeito Cid Gomes (PSB/CE), ampliado para todo o estado do Ceará, em 
2007, quando ele foi eleito Governador (CEARÁ, 2007).

O PAIC foi idealizado como condição de eliminação do analfabetismo escolar, mediante a constatação 
de	que	nenhum	aluno	do	 segundo	ano	do	EF	 conseguia	produzir	 um	pequeno	 texto.	A	partir	 desse	
resultado,	disseminou-se	a	 ideia	de	que	esse	problema	era	 retrato	da	 insuficiência	de	conhecimentos	

2 Criada em 2004, “a Rede nasceu em função da constatação de que a formação continuada vem se integrando cada vez mais às 
perspectivas dos docentes, das escolas e dos gestores educacionais, em diferentes níveis” (GATTI, 2009, p.202).
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sobre alfabetização na formação inicial e continuada dos professores alfabetizadores, pois, segundo o 
documento	que	justifica	a	necessidade	do	programa,	eles,	em	sua	maioria,	não	possuíam	um	método	para	
alfabetizar (CEARÁ, 2007).

No ano de 2007, o PAIC tornou-se prioridade do Governo Federal e passou a ser desenvolvido em 
parceria	com	municípios	e	estados.	Com	a	finalidade	de	definir	um	tempo	específico	para	a	alfabetização	
e,	com	isso,	buscar	melhores	resultados,	o	Decreto	nº	6.094/2007	define,	em	seu	inciso	II	do	art.	2º,	que	é	de	
responsabilidade	dos	entes	governamentais	“[...]	alfabetizar	as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade,	
aferindo	os	resultados	por	exame	periódico	específico”	(BRASIL,	2007).	Ao	se	tornar	um	programa	em	nível	
nacional, passou a ser intitulado como Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic).

Instituído	pela	portaria	nº	867,	de	4	de	julho	de	2012,	o	Pnaic	configura-se	como	uma	Política	educacional	
de investimentos na qualidade do EF, qualidade a ser alcançada com base na formação continuada dos 
alfabetizadores (BRASIL, 2012).

Embora pareça ser um programa novo, o Pnaic é harmoniosamente articulado a outros programas 
governamentais de formação continuada que, principalmente a partir de 1990, tornaram-se PP nacionais 
fortalecidas, internacionalmente, pelos organismos multilaterais (SOARES, 2008). Organismos que estruturam 
as	formações	desencadeadas	a	partir	de	decretos,	normas,	entre	outros	documentos	oficiais	que	se	manifestam	
como	“padrões	para	o	mundo	real	(ou	mundo	vivido)	dos	profissionais	da	escola	básica,	sem	levar	em	conta	
suas particularidades e originalidades” (BRZEZINSKI, 1999, p. 81).

Para	atender	ao	objetivo	de	alfabetizar	as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade	o	Pnaic	foi	
estruturado	por	quatro	eixos.	No	eixo	I,	encontra-se	a	formação	continuada	presencial	para	os	professores	
alfabetizadores e seus orientadores de estudo, com	dois	anos	presenciais,	“com	carga	horária	de	120	horas	
por	ano,	com	base	no	Programa	Pró-Letramento,	cuja	metodologia	propõe	estudos	e	atividades	práticas”	
(BRASIL, 2012, p. 12).

Esse	eixo	é	conduzido	pelos	orientadores	de	estudos,	os	professores	da	rede	que	receberão	um	curso	
específico	com	200	horas	de	duração	por	ano,	“ministrado	por	universidades	públicas.	É	recomendado	que	os	
orientadores	de	estudos	sejam	selecionados	entre	a	equipe	de	tutores	formadores	pelo	PRÓ-LETRAMENTO	
no município ou estado” (BRASIL, 2012, p. 12).

No	eixo	II	são	apresentados	os	materiais	didáticos,	obras	literárias,	obras	de	apoio	pedagógico,	jogos	e	
tecnologias educacionais, formados por livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 
e	respectivos	manuais	do	professor.	“[...]	jogos	pedagógicos	de	apoio	à	alfabetização.	[...]	muda	também	a	
quantidade	de	materiais	entregues	às	escolas	[...]	calculados	por	número	de	turmas	de	alfabetização”	(BRASIL,	
2012, p, 13).

As	avaliações	sistemáticas são	tratadas	no	eixo	III,	que	é	organizado	por	três	tipificações	de	avaliação.	
A primeira faz referência à avaliação processual, realizada pelo alfabetizador com o aluno, a segunda 
articula	a	avaliação	ao	sistema	informatizado	da	Prova	Brasil,	aplicada	no	início	e	no	final	do	2º	ano,	o	que	
possibilitará,	de	acordo	com	o	documento,	que	os	professores	e	os	gestores	analisem	“de	forma	agregada	
essas	informações	e	adotem	eventuais	ajustes”	(BRASIL,	2012,	p,	13).	O	terceiro	componente	é	a	aplicação	de	
uma	avaliação	externa	universal,	estruturada	pelo	INEP,	aos	alunos	concluintes	do	3º	ano,	“visando	auferir	o	
nível	de	alfabetização	alcançado	ao	final	do	ciclo,	e	que	possibilitará	às	redes	programar	medidas	e	políticas	
corretivas” (BRASIL, 2012, p, 13).

O	eixo	IV	dispõe	sobre	a	gestão,	controle	social	e	mobilização,	ou	seja,	um	nível	hierárquico	de	estruturação	
do	Pnaic,	denominado	pelo	documento	de	“instâncias”.	Formam	as	instâncias	os	seguintes	grupos,	I-	Comitê	
Gestor Nacional; II- Coordenação Nacional de cada estado; III- Coordenação estadual, responsável pela 
implantação e monitoramento para o município; IV- Coordenação municipal, monitoramento da aplicação 
das	ações	do	Pnaic	na	rede	municipal	(BRASIL,	2012).

Além	desses	eixos	estruturantes	da	formação,	o	Programa	conta	com	os	direitos	de	aprendizagem	que	
objetiva	articular	os	eixos	norteadores	da	formação	com	os	eixos	norteadores	do	ensino	e	aprendizagem,	o	
que	denominamos,	neste	estudo,	de	eixos	pedagógicos.
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Os	eixos	pedagógicos	do	Pnaic,	ou	seja,	os	eixos	que	 fundamentam	as	práticas	alfabetizadoras,	 são	
fundamentados	na	teoria	construtivista	e	definem	a	efetivação	do	processo	de	alfabetização	em	um	período	
de	três	anos,	a	iniciar	no	primeiro	ano	e	a	findar	no	terceiro	do	Ensino	Fundamental	(EF).	Com	a	intenção	
de	organizar	o	trabalho	pedagógico,	para	a	finalidade	de	efetivar	tal	objetivo,	um	conjunto	de	direitos	de	
aprendizagem	foi	elaborado,	direitos	articulados	aos	eixos	pedagógicos.

Os direitos foram organizados em cadernos de formação. Nesses cadernos estão apresentados os direitos 
de aprendizagem para cada ano do ciclo. Podemos apontar que esses direitos tratam dos conhecimentos 
que a criança precisa aprender a cada ano. Isso organiza as práticas pedagógicas do alfabetizador que ao 
verificar	quais	direitos	ainda	não	foram	apropriados	pelas	crianças,	estabelece	em	seus	objetivos	o	trabalho	
com esses direitos.

Os	direitos	de	aprendizagem	são	organizados	em	seis	Eixos,	a	oralidade,	a	leitura,	a	produção	de	textos	
escritos	que	se	divide	em	dois,	o	primeiro	se	 relaciona	com	a	escrita	gráfica	e	a	estrutura	do	texto,	e	o	
segundo	com	as	relações	sociais	da	escrita,	e,	por	fim,	a	análise	linguística	que	também	se	divide	em	dois	
eixos,	o	primeiro	é	a	análise	linguística	discursiva,	textual	e	normativa,	e	o	segundo	é	a	análise	linguística	da	
apropriação	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética	(SEA).	Cada	eixo	pedagógico	tem	um	conjunto	de	direitos	de	
aprendizagem que devem ser consolidadas.

Eixo I. Falar,	ouvir,	ler	e	escrever	textos,	em	diversas	situações	de	uso	da	língua	portuguesa,	que	

atendam	a	diferentes	finalidades,	que	tratem	de	variados	temas	e	que	sejam	compostos	por	

formas relacionadas aos propósitos em questão.

Eixo II. Falar,	ouvir,	ler	e	escrever	textos	que	propiciem	a	reflexão	sobre	valores	e	comportamen-

tos	sociais,	participando	de	situações	de	combate	aos	preconceitos	e	atitudes	discriminatórias:	

preconceito	de	raça,	de	gênero,	preconceito	a	grupos	sexuais,	a	povos	indígenas,	preconceito	

linguístico, dentre outros.

Eixo III. Apreciar	e	compreender	textos	falados	e	escritos	do	universo	literário,	como	contos,	

fábulas, poemas, dentre outros.

Eixo IV. Apreciar	e	usar,	em	diversas	situações,	os	gêneros	literários	do	patrimônio	cultural	da	

infância, como parlendas, cantigas, trava línguas, dentre outros.

Eixo V. Falar,	ouvir,	ler	e	escrever	textos	relativos	à	divulgação	do	saber	escolar/	científico,	como	

verbetes	de	enciclopédia,	verbetes	de	dicionário,	resumos,	dentre	outros,	e	textos	destinados	

à organização do cotidiano escolar e não escolar, como agendas, cronogramas, calendários, 

dentre outros.

Eixo VI. Participar	de	situações	de	fala,	escuta,	leitura	e	escrita	de	textos	destinados	à	reflexão	

e discussão acerca de temas sociais importantes, por meio de reportagens, artigos de opinião, 

cartas de leitores, dentre outros. (BRASIL, 2012, p. 36-39).

Esses direitos permeiam todos os materiais da formação do Pnaic e são considerados nucleares para o 
ensino da alfabetização. Por isso, fundamentais na formação de quem alfabetiza.

Na busca pela garantia de que todos os direitos de aprendizagem sejam consolidados por todos os 
alunos, entra em cena o princípio da motivação, a prática motivadora de ensino. Pois, de acordo com a 
proposta	do	Pnaic,	os	alfabetizadores	precisam	estar	motivados	e	flexíveis	para	desenvolverem	suas	práticas	
alfabetizadoras.

Enfim,	entrega,	dedicação	e	positividade	são	as	três	qualidades	que	não	podem	faltar	no	pro-

fessor que busca no educando um sujeito, interativo e inventivo, sem esquecer, no entanto, de 

propiciar-lhe liberdade de ação (BRASIL, 2012, p. 14).
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Com	relação	à	afirmação	da	proposta	de	formação,	proporcionar	a	libertação	na	ação	do	educando,	
significa	motivá-lo	à	construção	de	sua	aprendizagem	alfabética,	 isso	ocorre	quando	a	criança	projeta	
um olhar subjetivo em sua individualidade e, a partir desse olhar, encontra motivos para aprender. Assim, 
motivação	na	alfabetização	se	“define	e	se	desenha	tendo	em	conta	as	necessidades	trazidas	pela	análise	
das	preocupações	de	cada	turma	de	alunos”	e	“quanto	mais	motivado	estiver	o	aprendiz,	mais	concentrado	
na busca de desvendar os mistérios da escrita ele estará” (BRASIL, 2012, p. 8-11).

Para que o princípio da motivação, enfatizada no Pnaic, esteja sempre ativo durante o processo de 
alfabetização,	as	práticas	alfabetizadoras	devem	estar	articuladas	ao	lúdico,	pois	este	é	um	instrumento	
auxiliar	e	complementar	da	educação,	que	facilita	e	motiva	o	ensino	e	a	aprendizagem	do	SEA	de	forma	
agradável e prazerosa (BRASIL, 2012).

Do	ponto	de	vista	didático,	as	brincadeiras	promovem	situações	em	que	as	crianças	aprendem	

conceitos, atitudes e desenvolvem habilidades diversas, integrando aspectos cognitivos, sociais 

e físicos. [...] Ao romper com a ideia de que a aprendizagem precisa ser considerada como algo 

muito sério e formal, a escola passa a tomar como princípio que a agitação e movimentos em 

torno	dos	jogos	e	brincadeiras	não	se	opõem	à	construção	do	conhecimento	escolar.	[...]	Essa	

compreensão reforça a ideia de que o brincar representa, portanto, uma ferramenta poderosa no 

processo educativo e que está em tempo de pensarmos, mais detidamente, sobre a importância 

dos jogos e brincadeiras para a criança, e em como utilizá-los para motivar e facilitar a aprendi-

zagem (BRASIL, 2012, p.7-8).

Dessa	forma,	o	lúdico,	enfatizado	pelo	Pnaic,	constitui-se	como	um	instrumento	didático	que	facilita	e	
motiva	a	construção	do	conhecimento	significativo	que	auxilia	no	desenvolvimento	de	habilidades	e	do	
pensamento	da	criança	(BRASIL,	2012).	Além	disso,	a	proposta	lúdica,	de	acordo	com	as	unidades	do	Programa,	
é uma estratégia de ensino que deve contemplar as necessidades dos estudantes de modo que eles possam 
aprender, a partir de jogos e brincadeiras, a leitura, a escrita e a ampliar suas referências culturais.

Nesse	sentido,	planejar	as	práticas	pedagógicas	associadas	ao	lúdico	é	aproximá-las	às	situações	da	vida	
em	sociedade,	já	que	os	“jogos	e	brincadeiras	estão	presentes	na	vida	cotidiana,	especialmente	na	vida	das	
crianças”	(BRASIL,	2012,	p.	6).	Por	isso,	associar	os	conteúdos	escolares	com	os	jogos	e	brincadeiras	é	uma	
estratégia	que	possibilita	“criar	entusiasmo	sobre	o	conteúdo	a	ser	trabalhado”	(BRASIL,	2012,	p.22).

Entretanto,	para	que	ocorra	essa	aproximação,	o	alfabetizador	assume	um	papel	central	no	planejamento	
das	atividades	que	serão	realizadas	de	 forma	 lúdica,	contudo,	no	momento	do	desenvolvimento	dessas	
atividades,	o	foco	passa	a	ser	o	aluno,	capaz	de	construir	seu	conhecimento,	de	forma	“livre	e	espontânea”,	
a partir de sua interação com os objetos que lhe são ofertados (BRASIL, 2012).

Dessa	forma,	o	trabalho	com	o	lúdico,	segundo	a	proposta	do	Pnaic,	é	um	trabalhar	com	o	instrumento	
que	possibilita	ao	alfabetizador	realizar	suas	ações	de	forma	que	confira	prazer,	entusiasmo	e	motivação	ao	
aluno em aprender e, ao aluno, é a oportunidade de aprender brincando, uma forma livre que se distancia 
da	concepção	“de	que	a	aprendizagem	precisa	ser	considerada	como	algo	muito	sério	e	formal”	(BRASIL,	
2012, p. 13).

No entanto, segundo pressuposto do Pnaic, é necessário garantir que o ciclo de alfabetização seja um 
processo	planejado	com	seriedade,	que	possibilite	às	crianças	situações	de	aprendizagem	do	SEA,	situações	
que ocorram de forma motivacional e prazerosa, que induza o aluno a querer aprender a partir da brincadeira, 
pois isso, naturalmente induz à motivação e à diversão.

Relações do Pnaic com uma proposta de formação na perspectiva de emancipação

Entendemos	que	a	emancipação	está	relacionada	com	o	processo	de	elevação	cultural	e	qualificação	
da consciência, é nesse ponto que se encontra o cerne da função da escola, em especial na alfabetização.  
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A alfabetização, concebida como uma atividade política-formativa do sujeito, movimento que ocorre a partir 
da elaboração de conceitos de e no mundo da linguagem, é indispensável na educação escolar. Porém, 
para que seja conceituado de tal forma, o processo de ensino e de aprendizagem, na alfabetização, precisa 
superar os processos de construção de conhecimentos de forma livre e espontânea advindos da perspectiva 
construtivista que é o escopo do Pnaic.

Decorrente da necessidade de superação desses fatores limitadores do processo emancipatório, em 
defesa da importância do outro e dos determinantes sociais para o processo de alfabetização, apropriamo-
nos	das	palavras	de	Gontijo	para	apontar	que	“a	linguagem	escrita	possui	uma	objetividade	social	e,	desse	
modo, cristaliza práticas sociais que somente serão apropriadas pelas crianças se forem reconstruídas pelo 
professor durante a alfabetização” (GONTIJO, 2002, p. 134).

Ao contrário do que perpassa a visão construtivista da alfabetização, o aprendizado e domínio da escrita, 
concebida como prática cultural, além de elaborar um novo campo de possibilidades para a relação social, 
constitui	elemento	do	desenvolvimento	de	funções	psíquicas	superiores,	uma	vez	que	é	elemento	simbólico,	
de	representação	funcional	e	auxiliar	da	memória	(VIGOTSKI;	LURIA,	1996).

Por isso, a alfabetização na perspectiva histórico-cultural objetiva um conhecimento de linguagem 
escrita que possibilite à criança desenvolver o domínio consciente de linguagem, o que implica refratar as 
significações	dos	conceitos	linguísticos,	elaborados	socialmente.

No decorrer da análise, apontamos que no Pnaic há um distanciamento com a perspectiva de um processo 
de formação para o ensino de alfabetização na perspectiva emancipatória visto que a teoria que o baliza 
limita	o	ensino	a	práticas	de	saberes	do	cotidiano	que	devem	ser	prazerosas	e	lúdicas.

As	aproximações	do	processo	de	alfabetização	na	perspectiva	de	emancipação	estão	enraizadas	na	
teoria histórico-cultural, a qual compreende que os potenciais humanos só se atualizam e ampliam na ação 
coletiva, em aliança com a alteridade. Trata-se da alfabetização capaz de provocar mudanças nas práticas 
dos alfabetizadores e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos a partir do momento que possibilita 
a	apropriação	dos	conhecimentos	científicos	e	culturais	historicamente	elaborados.

A perspectiva histórico-cultural para a alfabetização é uma tentativa de superar a alfabetização 
na perspectiva do construtivismo presente nos programas de formação continuada de alfabetizadores 
desenvolvidos entre 2000 e 2013 pois,

A	partir	do	momento	em	que	o	ideário	educacional	contemporâneo	propõe	uma	formação	estru-

turada	em	torno	da	reflexão	sobre	a	prática	(que	visa	à	atuação	eficiente	do	professor	no	contexto	

particular no qual o trabalho educativo se insere), secundarizando o papel do conhecimento 

científico	socialmente	produzido,	acaba	por	impedir	que	o	professor	compreenda	a	sua	prática	

no seio da prática social global (MAZZEU, 2007, p.178, grifo do autor).

Entretanto, entendemos o motivo dessa epistemologia de prática defendida pelos programas, a qual não 
possibilita a ampliação do universo do conhecimento, pois, caso a classe trabalhadora domine o conhecimento 
cientifico,	a	classe	dominante	corre	o	risco	de	perder	a	dominância,	em	especial,	na	educação.	Para	Francioli	
(2005,	p.	62),	“a	sociedade	capitalista	está	organizada	de	forma	a	não	permitir	uma	visão	clara	do	todo,	já	que	
todos	os	sentidos	físicos	e	mentais	do	homem	estão	subordinados	ao	sentido	do	“ter””.

Kosik apontava, ainda em 1976, que a superação desse processo que aliena os sujeitos só é possível a partir 
da destruição da pseudoconcreticidade. Conceito que atualmente é imposto, especialmente, na formação 
de	professores.	A	pseudoconcreticidade	é	o	processo	que	aproxima	o	sujeito	à	prática	utilitarista,	advinda	
de saberes do cotidiano como essência de sua formação. Segundo o autor,

A	práxis	cotidiana	cria	“o	pensamento	comum”	–	em	que	são	captados	tanto	a	familiaridade	com	

as	coisas	e	o	aspecto	superficial	das	coisas	quanto	a	técnica	de	tratamento	das	coisas	–	como	

forma	de	seu	movimento	e	de	sua	existência.	O	pensamento	comum	é	a	forma	ideológica	do	agir	
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humano	de	todos	os	dias.	Todavia,	o	mundo	que	se	manifesta	ao	homem	na	práxis	fetichizada,	

no	tráfico	e	na	manipulação,	não	é	o	mundo	real,	embora	tenha	a	“consciência”	e	a	“validez”	do	

mundo	real:	é	“o	mundo	da	aparência”	(KOSIK,	1976,	p.15,	grifo	do	autor).

Face às escritas do autor, apontamos que a formação dos alfabetizadores que tem como essência 
formadora os saberes do cotidiano dos alunos concebe ao professor um pensamento acrítico e uma 
consciência falsa, que possibilita somente a visão da aparência fenomênica e não a essência dos processos 
e fenômenos sociais que formam o objeto, ou seja, impede que o alfabetizador compreenda que a essência 
do ato de alfabetizar é ensinar o código da língua escrita articulada à linguagem social constituída por seus 
determinantes.

Por isso, assumimos, a partir da teoria histórico-cultural, que a alfabetização é um processo histórico e 
social	de	formação,	com	a	concretude	de	que	é	pelas	relações	de	experiência	cultural	e	social	que	o	homem	
evolui e aprende, portanto, não somente por saberes do cotidiano, mas pela dialética de manter, negar 
e	elevar	todas	as	contradições	presentes	nas	múltiplas	determinações	de	conhecimento,	mas	nunca	sem	
conhecimento	científico.

Escritas finais

Determinado em analisar a constituição, a organização e os fundamentos do Pacto Nacional pela 
Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic)	na	tentativa	de	identificar	aproximações	e/ou	distanciamentos	com	uma	
proposta de formação na perspectiva de emancipação, esse estudo, focado na perspectiva histórico-cultural, 
pressupõe	o	processo	de	alfabetização	como	possibilidade	de	emancipação	do	sujeito	e	como	processo	
potencializador	para	a	superação	das	concepções	técnicas	impregnadas	nos	programas	de	formação	de	
alfabetizadores que orientam as práticas alfabetizadoras.

Os	resultados	expressam	que	os	programas	de	formação	continuada	de	alfabetizadores	desenvolvidos	
de 2000 a 2013 contribuem para a prática de ensino fragmentada que eleva os saberes do cotidiano para a 
construção	de	aprendizagem	espontânea,	lúdica	e	prazerosa	que	deixam	em	segundo	plano	os	conhecimentos	
científicos	do	ensino	da	leitura	e	da	escrita	mediados	pelo	alfabetizador.

Por isso, a constituição, a organização e os fundamentos do Pnaic distanciam o Programa de um 
processo de alfabetização na perspectiva de formar sujeitos livres, participativos, conscientes e capazes de 
compreender a importância da alfabetização na sua vida social.

Compreendemos que para formar homens livres, a concepção de alfabetização dever estar articulada ao 
compromisso	com	processo	de	ensino	e	aprendizagem	dos	conhecimentos	científicos,	compromisso	presente	
na	perspectiva	histórico-cultural	que	propõe	a	dialética	de	manter,	negar	e	elevar	todas	as	contradições	
presentes	nas	múltiplas	determinações	do	conhecimento.
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A ética da (na) formação do profissional de alfabetização e suas 
implicações no processo de desenvolvimento dos educandos

Nilza Anunciação dos Reis Moita
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Resumo:	O	presente	projeto	surge	a	partir	da	observação	do	cotidiano	escolar	e	das	ações	como	professor	
orientador/formador do Pnaic. A Discussão traz como referencial teórico norteador básico os estudos de 
Saviani, Chaui e Paulo Freire. A investigação tem por metodologia o estudo de caso, privilegiando para coleta 
de	dados	a	observação	participante,	a	entrevista	e	a	revisão	bibliográfica.	Destacar	e	legitimara	importância	
de	discutir	ética	na	formação	docente	inicial	ou	continuada	com	um	olhar	sobre	as	legislações	educacionais	
aos longo do tempo são objeto de estudo do presente projeto cujo objetivo principal é delimitar caminhos para 
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que através de uma prática ética, professor e aluno sejam capazes de promover seu desenvolvimento global,  
se apropriando e fazendo uso de novos conhecimentos para sua transformação e da sociedade na qual se insere 
de sua presença atuante e transformadora no mundo.
Palavras-chave: Ética; Formação de professores; Alfabetização.

Introdução

“Toda arte e todo saber, assim como tudo que fazemos e escolhemos, parece visar algum bem. 

Por isso, foi dito, com razão, que o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, mas há uma 

diferença entre os fins: alguns são atividades, ao passo que outros são produtos à parte das 

atividades que os produzem.” (ARISTÓTELES, Ética a Nicômano, 1094a 1-5.)

O	enorme	volume	de	produções	acadêmicas	de	qualidade	que	versam	sobre	a	formação	do	professor	
torna	inexplicáveis	as	estatísticas	desfavoráveis	sobre	o	desempenho	escolar.

São	muitos	os	fatores	utilizáveis	para	explicar	tais	resultados.	Salários	inadequados,	falhas	de	infraestrutura,	
desorganização	familiar,	parceria	precária	com	a	área	de	saúde,	Conselhos	Tutelares	ineficazes...	sobrepõe-se	
a todos a questão ética.

A	ética	e	moral	no	campo	educacional	devem	ser	entendidas	como	processo	de	reflexão	e	ação	no	que	
diz respeito à identidade do educador, bem como suas origens e o papel que vem atuando na educação e 
dentro	das	relações	sociais	ao	longo	do	tempo.	A	definição	de	Aristóteles	no	campo	da	ética	não	se	resume	
apenas	na	reflexão	da	virtude	do	bem	e	da	obrigação,	mas	na	discussão	e	na	escolha,	conforme	afirma	CHAUI	
(2005):	Nós	nos	deliberamos	e	decidimos	sobre	tudo	aquilo	que,	para	ser	e	existir	depende	de	nossa	vontade	
e	de	nossa	ação.	Questão	da	ética	no	campo	educacional	reflete	nas	legislações	especificas,	que	por	sua	vez	
ecoam na prática de sala de aula positiva ou negativamente.

A	demora	para	aprovação	da	LDB/61,	a	primeira	no	gênero,	trouxe-lhe	uma	conotação	de	desatualização	
e,	logo	após	sua	promulgação,	outras	ações	no	âmbito	de	políticas	educacionais	públicas	surgiram,	desta	
vez,	inseridas	no	cenário	político	de	domínio	militar.	Por	exemplo,	em	1968,	a	Lei	5540/68	criou	o	vestibular	
e, em 1971, surgiu a Lei 5692/71, conhecida também como LDB/71, cuja função foi atualizar a antiga LDB/61, 
como resultado do trabalho de membros do governo.

As	legislações	sobre	educação	preveem	a	felicidade	de	quem?	Sendo	organizadas	pelo	poder	estabelecido	
tem sido possível que garantam a felicidade da clientela a qual se destinam? Temos ou não produzido 
legislações	com	a	finalidade	de	fornecer	ao	mercado	de	trabalho	mão	de	obra	que	atenda	as	necessidades	
de cada época? A ética está presente nesta legislação?

Estas	questões	são	o	objeto	de	estudo	deste	projeto,	que	pretende	discutir	ética	x	legislação	na	formação	
do	Docente	inicial	ou	continuada	através	da	análise	em	campo	de	situações	observadas	ao	longo	do	exercício	
da	função	na	rede	pública	do	Rio	de	Janeiro	e	durante	a	atuação	como	Orientador	nos	Cursos	de	Formação	
para docentes do Pnaic (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa).

Justificativa

“O	bem	ético	pertence	ao	gênero	da	vida	excelente	e	a	felicidade	é	a	vida	plenamente	realizada	

em	sua	excelência	máxima.	Por	isso	não	é	alcançável	imediata	nem	definitivamente,	mas	é	um	

exercício	cotidiano	que	a	alma	realiza	durante	toda	a	vida	(…)	de	acordo	com	a	sua	excelência	

mais	completa,	a	racionalidade.	”	(Marilena	Chaui,	Introdução	à	história	da	filosofia,	1,	p.	442.)

Sabemos que a felicidade não é par constante do professor. Se ignoramos esta necessidade básica, como 
esperar que ela seja capaz de conduzir seus alunos a esta condição de bem-estar?
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A palavra ethos	é	de	origem	grega	e	significa	comportamento,	ação,	atividade.	É	dela	que	deriva	a	palavra	
ética.	A	ética	é,	portanto,	o	estudo	do	comportamento,	das	ações,	das	escolhas	e	dos	valores	humanos.No	
nosso	cotidiano	ocorre	uma	série	de	modelos	de	“éticas”	diferentes	que	sugerem	modos	de	vida	e	de	ação,	
por	vezes	excludentes.	Qual	é	o	melhor	tipo	de	vida?	O	que	é	a	felicidade?

A cada mudança de liderança partidária federal, municipal ou estadual, chegam ao professor diretrizes 
personalizadas	que,	em	alguns	casos,	se	opõem	a	prática	anterior.	Define	o	poder	o	que	seja	melhor	e	o	
professor	que	mal	se	apropriara	das	determinações	anteriores	se	envolvido	no	turbilhão	das	mudanças.

Os	encontros	de	formação	raramente	são	conduzidos	por	profissionais	com	competência	técnica	o	que	
mutila o conceito acadêmico que se pretende divulgar.

Sem aprofundamento teórico nem atualização que acompanhe a realidade da sala de aula, o professor 
segue improvisando ou repetindo práticas que antes foram bem-sucedidas.

Como esperar que o professor desenvolva em sala de aula um trabalho de maneira diferente daquela na 
qual	foi	instruído?	Quando	atua	junto	aos	alunos,	o	professor	não	aplica	só	o	que	lhe	exposto	durante	sua	
formação acadêmica, tem peso muito maior a prática que lhe foi aplicada em sua escolaridade inicial, a qual 
ele tende , mesmo que inconscientemente, a reproduzir.

“Na	ética	se	debatem	conflitos	de	atitudes,	não	de	crenças...	Por	um	lado	a	educação	ética	é	

uma formação do gosto e da sensibilidade, em direção a determinadas atitudes: a criação e a 

aquisição de um ethos, no sentido originário de ‘caráter’ e conjunto de ‘hábitos’, sem permitir 

que	se	caia	na	inércia	do	‘habitual’.	Com	tal	finalidade,	a	educação	deve	tender	também	a	formar	

a	razão	autônoma,	que	assume	a	responsabilidade	de	deliberar,	argumentar	e	justificar	seus	

pontos	de	vista.	Sem	dúvida	alguma,	a	melhor	via	não	dogmática	para	se	conseguir	esses	dois	

objetivos	–	educação	de	atitudes	e	educação	na	autonomia	–	é	o	exemplo;	também	”	(CAMPS,	

1995, p.52).

A	Ética,	enquanto	reflexão	sobre	o	comportamento	moral	do	ser	humano,	tem	chegado	sempre	tarde	de	
mais: na maior parte dos casos, julga-nos acerca do que deveríamos fazer depois de já o termos feito. A ética 
não	deveria	apenas	consistir	numa	reflexão	em	tempos	de	crise;	quem	observa	constantemente	pelo	espelho	
retrovisor o trecho de estrada percorrido, esquece-se de olhar para o caminho a percorrer, à sua frente. A 
Ética – mediante a elaboração de prognósticos de crise, que têm em conta a pior das possibilidades– devia 
servir	de	profilaxia	da	crise.	Figuras	proeminentes	no	domínio	da	ética	concordam	com	esta	afirmação:	
precisamos de uma ética preventiva.

Partindo do princípio que o Estado precede, e não deveria, o indivíduo na ordem de valores e que a 
finalidade	da	educação	é	preparar	o	indivíduo	para	o	bem	da	sociedade,	verificamos	que	ações	presentes	na	
meritocracia têm desviado o professor do seu foco pois atua submetido a avaliação que mensura e premia 
através	do	resultado	em	números.

Mediante estudo acerca do percurso da LDB, observa-se que a lei está envolvida num sistema de interesses 
públicos	e	privados	como	afirma	Castro	(2003)	quando	diz	que	em	vez	de	ensinar	o	futuro	professor	a	dar	
aula, se gasta o tempo repetindo as teorias dos autores defuntos. Não se ensina a lidar com o cotidiano da 
sala de aula. [...] Portanto, os professores acabam tendo de se lembrar das aulas dos próprios professores 
quando estavam naquela mesma série.

A educação precisa a mediação entre o homem e a ética permitindo ao homem assumir consciência da 
dimensão	ética	de	sua	existência	com	todas	as	implicações	desse	fato	para	a	sua	vida	em	sociedade.

Em	sua	obra	 “O	 formalismo	na	ética	e	a	ética	material	dos	 valores”,	Max	Scheler	apresenta	uma	
classificação	dos	valores	dispondo-os	numa	hierarquia	na	seguinte	ordem	ascendente:

a)	 Valores	úteis	ou	econômicos;
b) Valores vitais ou afetivos;
c) Valores lógicos ou intelectuais;
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d) Valores estéticos;
e) Valores éticos ou morais;
f)	 Valores	religiosos	(SCHELER,	1941-1942).

Ao indicar aquilo que deve ser, os valores nos colocam diante do problema dos objetivos. A partir da 
valoração	é	possível	definir	objetivos	para	a	educação.	Considerando-se	que	a	educação	visa	a	promoção	
do homem, são as necessidades humanas que irão determinar os objetivos educacionais.

Esta	hierarquia	nos	 leva	a	 seguinte	 reflexão:	 se	 são	os	 valores	econômicos	que	 tem	norteado	as	
legislações	como	esperar	que	o	professor	atue	na	direção	dos	valores	éticos?

O que se vê é o oposto do resultado que se pretendia atingir uma vez que em lugar do caráter forte, bem 
formado e da vontade férrea, como se pretendia, cai-se no enfraquecimento da vontade, na deformação 
do	caráter	cuja	consequência	tem	sido	a	consciência	de	culpa	e	o	complexo	de	 inferioridade.	A	razão	
dessa inversão está no fato de que, omitindo os condicionamentos determinados pela situação humana e 
absolutizando	a	vontade,	essa	maneira	de	educar	faz	com	que	o	educando,	ao	se	deparar	com	as	limitações	
situacionais,	não	as	considere	como	tais,	mas	como	limitações	pessoais,	criando	a	convicção	de	que	é	
ele	que	não	sabe	se	dominar;	é	ele	que	não	se	esforça	suficientemente;	é	ele	que	é	incapaz;	é	ele	que	é	
responsável	pelo	apregoado	fracasso.	Daí	a	consciência	de	culpa	e	o	complexo	de	inferioridade.

Este sentimento não pertence somente ao aluno. Também o professor se vê incluído neste grupo.
Perdido	envolvido	por	legislações	oscilantes,	recebendo	uma	formação	de	repasses	que	muitas	vezes	

dilapidam	o	conceito	original	e	excluído	pela	força	da	carga	horária	de	trabalho	remunerado	dos	espaços	
qualificados	de	 formação,	 como	por	exemplo	o	próprio	mestrado,	o	professor	navega	sem	bússola	e	
agarrado nas práticas que considera bem-sucedidas ou que sente seguro sem um maior aprofundamento 
na questão ética e epistemológica da relação ensino/aprendizagem.

Não se pode, pois, dizer, que a sociedade atual carece de ética, de educação e de cidadania. O que ocorre 
é que ela tem uma ética, uma educação e uma cidadania que lhe são próprias e que estão referidas a alguns 
princípios gerais e abstratos que assim priorizados fazem com que, os princípios da liberdade, igualdade, 
democracia e solidariedade humana sejam abduzidos pelos valores do individualismo, da competição, da 
busca do lucro e acumulação de bens.

Relato de experiência

Observando o grupo de professores regentes inscritos no Pnaic foi possível notar que, apesar da inscrição 
ter	sido	voluntária,	havia	um	descrédito	com	relação	à	possibilidade	do	Curso	de	Extensão	apresentar	fatos	
novos ou ferramentas que viessem a contribuir com uma prática mais promotora do desenvolvimento da 
alfabetização matemática.

Pensando nessa relação com a ética na/da formação do professor inicialmente foi realizada uma 
análise	diagnóstica	das	concepções	de	ensino	aprendizagem	que	permeavam	as	práticas	cotidianas	
dos	profissionais	pertencentes	ao	grupo.Desta	forma	foi	possível	identificar	entre	outras	questões	uma	
que	teve	destaque	nos	dados	levantados:	apenas	10%	da	turma	demonstrou	fazer	uso	das	tecnologias	
em	sala	de	aula	utilizando	como	justificativa	para	tal	fato	não	possuir	habilidade	suficiente	para	ter	
autonomia no uso e apropriação das novas tecnologias.Ainda num movimento de traçar metas e construir 
uma	aprendizagem	significativa	para	o	grupo,	foi	possível	verificar	a	necessidade	de	que	os	professores	
se	incluam	nas	formações	continuadas	em	Tecnologia	de	Informação	e	Comunicação	quem	têm	sido	
oferecidas.

No	cenário	atual	de	pesquisas	educacionais	cada	vez	mais	se	busca	desenvolver	ações	que	proporcionem	
aos alunos um ensino qualitativo, um ensino para a vida, incentivando e promovendo o desejo por aprender 
mais, inserindo o aluno como protagonista de sua própria aprendizagem, utilizando sua realidade como 
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mecanismo	do	desenvolvimento	desse	processo,	é	 fundamental	direcionar	o	olhar	e	 reflexões	para	a	
linguagem	digital	e	suas	influências	no	processo	de	cognição	do	indivíduo,	veste	a	vida	cotidiana	estar	cada	
vez mais imersa na tecnologia.

Há	diferentes	maneiras	de	se	realizar	essa	ação,	uma	delas	é	a	inovação	em	sala	de	aula,	incluindo	no	
meio	educacional	novos	recursos	oriundos	da	Cultura	Digital	que	auxiliam	e	promovem	o	desenvolvimento	
da aprendizagem, transformando esta numa poderosa ferramenta e uma aliada no desenvolvimento do 
processo	de	ensino/aprendizagem	dos	sujeitos	e	na	superação	das	dificuldades	encontradas	neste	processo.

A essência do PACTO é a garantia dos direitos de aprendizagem. O curso baseia-se na necessidade de uma 
revisão	da	prática	pedagógica	ampliando	e	ressignificando	o	embasamento	teórico,	a	fim	de	que	se	garanta	
o desenvolvimento do processo de aquisição da leitura e escrita dos educandos.

Isto	posto	e	para	suprir	os	déficits	elencados	pela	análise	diagnóstica	 foi	utilizado	como	estratégia	o	
conhecimento	prévio	de	parte	do	grupo,	num	movimento	de	troca	de	saberes	e	planejamento	coletivo,	a	fim	
de	que	se	inserisse	no	cotidiano	do	Curso	de	Extensão	a	rede	social	como	ferramenta	e	recurso	diferencial,	
estando tal prática consoante inclusive com a política de incentivo ao uso das mídias desenvolvida pela SME-RJ.

Surge o grupo PnaicANDO da vontade coletiva da turma e mediado pela Orientadora de Estudos 
responsável por garantir o foco da formação Pnaic 2014.

O surgimento de novas linguagens na sociedade moderna desencadeia novas práticas sociais de leitura 
e escrita e, portanto, novas formas de letramento que passam por novos olhares e formas de compreender 
e viver dentro do grupo social. Desta forma aquisição destas novas modalidades de letramento torna-se 
imprescindível para que o indivíduo esteja inserido na sociedade em que vive de forma ampla, participativa 
e consciente de sua presença atuante e transformadora no mundo.

Neste sentido pretende-se discutir nesta pesquisa que a apropriação do letramento pelos indivíduos (sejam 
eles discentes ou docentes) permite, mais do que ler as letras, mas possibilita ao indivíduo se movimentar 
dentro	da	pluralidade	de	 linguagens	e	saberes	existentes	em	nossa	sociedade,	 transformando	estes	em	
instrumentos	de	crescimento,	inserção	social	e,	consequentemente,	de	construção	da	autonomia	e	exercício	
de cidadania.

A escola, através de ato intencional, precisa proporcionar ao indivíduo o contato com diversas formas 
de linguagem e de usos sociais da escrita, para que este se inteire dos processos de constituição e das 
características presentes em cada uma delas, aplicando-as em seu cotidiano de forma crítica, para que, 
como	nos	diz	FREIRE,	(1998:35)	edifique-se	, uma escola que porque ensina reflete, porque reflete politiza 
e porque politiza insere a pessoa no mundo e em suas circunstancias, não apenas para que viva na mesma, 
mas, sobretudo para que construa e transforme.

Os	objetivos	propostos	a	partir	do	levantamento	das	demandas	do	grupo	foram:	analisar	a	influência	
da Cultura Digital no processo de formação de professores alfabetizadores e em suas práticas de 
alfabetização	e	letramento	em	sala	de	aula	e	suas	possíveis	contribuições	na	superação	das	dificuldades	de	
aprendizagem	encontradas	neste	processo;	Estabelecer	relações/implicações	entre	ética	da/na	formação	
do	professor,letramento,	alfabetização	e	cultura	digital	num	contexto	de	superação	das	dificuldades	de	
aprendizagem	e	construção	da	autonomia	do	indivíduo;	Estabelecer	ações	docentes	com	uso	da	tecnologia	
digital	em	sala	de	aula	que	promovam	(des)caminhos	e	situações	(des)favoráveis	ao	desenvolvimento	dos	
processos	de	 letramento	e	alfabetização	visando	a	 superação	das	dificuldades	encontradas	 .tanto	por	
professores como alunos no processo de aprendizagem.

A	partir	da	 troca	de	experiências	e	do	planejamento	participativo	 fez-se	uso	da	presença	de	alguns	
professores	mais	experientes	para	a	criação	do	grupo	de	estudo	e	de	troca	de	experiências	na	rede	social	
FACEBOOK denominado PnaicANDO.

A	correspondência	oficial	do	Pacto	continuou	sendo	realizada	através	do	e-mail	institucional,	entretanto,	
a rede social colocou o grupo em contato com outros espaços, grupos e estudos onde foi possível debater 
sobre	os	princípios	éticos	presentes	na	formação	do	professor	e	suas	implicações	na	prática	em	sala	de	aula	
e	construir	sugestões	de	atividades	que	eram	adaptadas	a	cada	um	dos	eixos	temáticos	estudados,	ou	seja:	
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Números	e	operações,	grandezas	e	medidas,	geometria	e	educação	estatística	foram	agrupamentos	teóricos	
que nortearam nossos estudos.

O atraso na distribuição dos cadernos impressos conduziu a utilização da versão online, através dos quais 
durante	os	encontros	eram	lidos	partes	textos	e/ou	a	sínteses	apresentada	através	de	slides	trazendo	mais	
uma apropriação de sentido da tecnologia digital como recurso de aprendizagem.

A partir do estudo eram criadas coletivamente atividades para serem aplicadas nas turmas depois de 
apresentadas e avaliadas no grupo. O trabalho de casa de cada encontro era sempre o retorno sobre a 
aplicação das atividades acompanhado da produção dos alunos e do material usado.

Dando continuidade às etapas as atividades eram publicadas no PnaicANDO e transformavam-se também 
em material de troca e estudo num constante movimento de construção e reconstrução de saberes e fazeres.

Todos	os	membros	do	grupo	e	da	turma	foram	oportunizados	a	realizar	publicações	e	postagens	no	grupo	
PnaicANDO, sempre com a diretriz do objetivo de Formação e Troca Pedagógica, trabalhando de forma 
criteriosa para que não se perdesse o foco.

A	publicação	das	produções	deu	ao	grupo	um	incentivo	e	contribuiu	na	elevação	da	autoestima	devido	à	
oportunidade de divulgar seu trabalho.

Foi	mantida	a	atenção	sobre	a	coerência	das	publicações	e	o	encaminhamento	teórico	do	Pnaic.
A	prática	dos	conteúdos	matemáticos	foi	analisada	baseada	na	colocação	de	que	os	alunos	estão	chegando	

à segunda parte do Ensino Fundamental sem as habilidades mínimas necessárias no campo da Matemática. 
Na	melhor	das	hipóteses	executa	sem	compreender.

Consideramos	ser	de	importância	vital	a	apropriação	e	ressignificação	pelos	diversos	atores	da	educação	
das redes sociais.

Nossa	atuação	não	ficou	confinada	ao	grupo.	Quando	o	que	era	postado	demonstrava	possibilidade	de	
aplicação mais ampla, era compartilhada direto para a rede da qual participam as famílias, os alunos e demais 
membros da comunidade, ampliando o alcance dos objetivos e estratégias traçados.

Objetivos:

Objetivo geral:
Analisar o espaço da ética na formação docente seja ela inicial ou continuada.

Objetivos específicos:
	 •	 Discutir	legislação	educacional	x	ética	no	exercício	docente	dentro	do	recorte	da	formação	do	professor	

seja ela inicial ou continuada;
	 •	 Estabelecer	relações/implicações	da	ética	na	formação	docente	x	prática	docente;

Referencial teórico básico
A discussão traz como referencial teórico norteador básico os estudos de Saviani, Chaui e Paulo Freire.

Procedimentos metodológicos
A	pesquisa	em	foco	foi	motivada	pelas	observações	realizadas	durante	a	atuação	docente	nas	turmas	

de anos iniciais do primeiro segmento do ensino fundamental e na atuação como orientadora de estudos e 
formadora nos cursos de formação para professores alfabetizadores oferecidos pelo Pnaic (Pacto Nacional 
de Alfabetização na Idade Certa).

Uma mudança de paradigmas tem se feito cada vez mais presente no discurso e, com esforço, 

na	prática	de	teóricos	e	profissionais	da	educação	e	áreas	afins,	a	saber,	aquela	através	da	qual	

se	propõe	um	novo	olhar	sobre	as	formas	de	acesso	e	transmissão	da	cultura	via	aprendizagem	

e domínio da língua. (RIBEIRO,2004)
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A língua é a unidade da linguagem, e é constituída por um sistema de signos. Esta depositada 

como um produto social da mente do falante de cada comunidade. (SAUSSURE,1916)

Diante disto, a investigação tem por metodologia o estudo de caso, que se dará no âmbito das práticas 
éticas (ou não) educacionais no espaço da formação de professores, privilegiando para coleta de dados a 
observação	participante,	a	entrevista	em	profundidade	e	a	revisão	bibliográfica.

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas 

que	coletam	e	registram	dados	de	um	caso	particular	ou	de	vários	casos	a	fim	de	organizar	um	

relatório	ordenado	e	critico	de	uma	experiência,	ou	avalia-la	analiticamente,	objetivando	tomar	

decisões	a	seu	respeito	ou	propor	ação	transformadora.	(CHIZZOTI,	2003,	p.12)

Através da observação participativa, de entrevistas e da análise dos dados pretende-se analisar o espaço 
da ética na formação docente seja ela inicial ou continuada.

Considerações finais

Através	da	observação,	análise	e	estudo	de	todas	as	etapas	do	curso	foi	possível	verificar	os	inúmeros	
resultados positivos deste trabalho.

Verificou-se	a	mudança	na	concepção	de	ensino	aprendizagem	dos	docentes	envolvidos	no	curso	o	que	
se	refletiu	positiva	e	significativamente	nos	níveis	de	desenvolvimento	dos	educandos.

O Professor Alfabetizador conseguiu se perceber como sujeito de Ensino e Aprendizagem e participou com 
empenho do processo de formação. Apropriou-se do espaço criado na rede social no qual as trocas realizadas 
ora	de	textos,	ora	de	atividades	subsidiaram	a	prática	de	sala	de	aula	de	forma	inovadora	e	desfizeram	o	
pessimismo inicial.

A aceitação da leitura em diversas fontes como parte integrante e essencial do seu cotidiano da escola 
foi realizada de forma surpreendente, pois hoje é notável a procura dos educandos pela leitura por prazer, 
bem como se observa a educação do olhar: tudo o que veem, leem.

As atividades em sala transcorrem com a participação efetiva do grupo, e o comprometimento com 
o	desenvolvimento	pessoal	e	de	todos	cresce	a	cada	dia,	de	forma	a	solidificar	ainda	mais	as	conquistas	
realizadas.

Entretanto cabe ressaltar que este tipo de trabalho não se encerra em um período ou ano escolar, este 
olhar sobre o processo de aprendizagem do aluno deve ser uma prática constante em nossos cotidianos 
em	todos	os	anos	de	escolaridade,	causa	esta	pela	qual	continuaremos	a	trabalhar,	a	fim	de	que	se	alcance	
realmente	uma	educação	pública	de	qualidade	e	voltada	para	as	necessidades	reais	dos	nossos	alunos.

“Gosto	de	ser	homem,	de	ser	gente,	porque	não	está	dado	como	certo,	inequívoco,	irrevogável	que	

sou ou serei decente, justo que respeitarei os outros, que não mentirei escondendo o seu valor 

porque a inveja de sua presença no mundo me incomoda e me enraivece.Gosto de ser homem, de 

ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é predeterminada, preestabelecida.

Que	o	meu	“destino”	não	é	um	dado	mas	algo	que	precisa	ser	feito	e	de	cuja	feitura	tomo	parte	

é um tempo de possibilidades e não de determinismo.Daí que insista tanto na problematização 

do futuro e recuse sua inexorabilidade.”

Paulo	Freire	(1998),	em	“A	pedagogia	da	Autonomia”,	nos	recorda	que	sempre	é	possível	obter	um	resultado	
diferente das coisas, de forma que precisamos abandonar o velho determinismo ao fracasso, crer em nossos 
alunos	e	construir	alternativas	para	remover	as	dificuldades.
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O planejamento da prática pedagógica  
para alfabetização: o programa Pnaic

Paula Francimar da Silva Eleutério1

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: Neste artigo, objetivamos discutir o planejamento como parte da prática pedagógica e da formação 
docente,	em	especial	a	continuada,	com	foco	na	reflexão	sobre	o	lugar	de	centralidade	que	o	planejamento	
adquiriu	nos	últimos	anos,	particularmente,	na	formação	proposta	pelo	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	
Idade Certa (Pnaic). Nessa perspectiva, partimos do reconhecimento do planejamento como parte inerente à 
prática pedagógica, uma vez que nela se constitui e é constituinte, assim como em considerá-lo como um dos 
saberes a ser apropriado pelos Professores Alfabetizadores em seus processos formativos.
Palavras-chave: Planejamento. Formação continuada. Pnaic.

Prática pedagógica e formação de professores

Ao	 refletir	 sobre	a	prática	pedagógica	de	Professores	Alfabetizadores	e	 sua	apropriação	mediante	
processos de formação, fomos instigados a compreender em que consistem tais práticas. Para Saviani 
(2007,	p.	6-7),	as	práticas	pedagógicas	são	as	que	“se	encarnam	no	movimento	real	da	educação	[...]	que	
têm ressonância metodológica denotando o modo de operar, de realizar o ato educativo”. Nessa direção, 
Veiga	(1999,	p.	16-17)	define	a	ação	pedagógica	como	“prática	social	orientada	por	objetivos,	finalidades	e	
conhecimentos,	e	inserida	no	contexto	social	[...],	atividade	teórico-prática	[...]	realizada	dentro	de	condições	
concretas de vida e de trabalho”.

Podemos compreender, portanto, que práticas pedagógicas são atividades humanas, sociais e culturais 
produzidas	historicamente,	que	se	caracterizam	e	se	especificam	por	sua	natureza	e	finalidade	de	ensinar,	
de propiciar, de modo intencional e sistemático, a aprendizagem e o desenvolvimento de aprendizes, o 
que	envolve,	por	sua	vez,	a	produção	de	ações,	instrumentos	e	relações	próprias	do	ensino-aprendizagem,	 
à docência.

Ancoradas	nas	proposições	de	Vygotsky	 (2007),	compreendemos	que	o	processo	de	desenvolvimento	
humano	consiste,	em	sua	essência,	na	conversão	de	relações	e	atividades	sociais	(práticas	da	cultura)	em	
relações	e	 funções	 individuais,	mediante	processo	de	 internalização	que	é	mediado	pelos	outros	e	pela	
linguagem.	Nessa	perspectiva,	trata-se	de	práticas	de	mediação	desenvolvidas	por	professores	nos	contextos	
das	escolas,	no	sentido	de	propiciar	aos	aprendizes	a	apropriação	dos	objetos	da	cultura	socialmente	definidos	
como	objetivos	e	conteúdos	a	serem	aprendidos.

A realização das práticas pedagógicas envolve, portanto, conhecimentos, procedimentos, atitudes e 
valores em relação a variáveis como para quem, o quê, para que, como, onde e quando se ensina. Essas 
variáveis	englobam	valores,	interesses	e	finalidades	de	âmbito	não	apenas	pedagógico,	mas	social	e	político	
vinculados	aos	contextos.

A compreensão de prática pedagógica, pensada como ação que envolve um conjunto de saberes a 
serem	apropriados	em	processos	de	formação,	remete-nos	a	Tardif	(2006)	e	suas	proposições	sobre	os	vários	
saberes que o professor precisa mobilizar na sua prática diária, quais sejam, os conhecimentos, o saber fazer, 
as	competências	e	as	habilidades.	Tais	saberes	estão	relacionados	às	condições	e	ao	contexto	do	trabalho:	 
“O	saber	é	sempre	o	saber	de	alguém	que	trabalha	alguma	coisa	no	intuito	de	realizar	um	objetivo	qualquer.	
Além	disso,	o	saber	não	é	algo	que	flutua	no	espaço”	(TARDIF,	2006,	p.	11).

1 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN). 
Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME/Natal-RN) e professora da Rede Estadual de Ensino do RN.
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O	referido	autor	afirma	o	professor	como	sujeito	e	articula,	na	proposição	da	existência	de	saberes	próprios	
ao	ensinar,	as	dimensões	da	subjetividade	e	das	relações	sociais	ao	afirmar	que	o	saber	dos	professores	
é pessoal e, ao mesmo tempo, social. Além de sociais, os saberes também são históricos, pois, uma vez 
produzidos na história da sociedade e na história pessoal de cada um, possuem origens diversas.

Ainda	de	acordo	com	Tardif	 (2006),	os	saberes	docentes	constitutivos	da	prática	são	os	profissionais	
(adquiridos	nas	 instituições	de	 formação	de	professores);	as	disciplinares	 (relacionados	aos	campos	de	
conhecimento);	os	curriculares	(adquiridos	através	dos	programas	escolares);	os	experienciais	(adquiridos	no	
cotidiano,	no	chão	da	escola);	e	os	pedagógicos	(doutrinas	ou	concepções	oriundas	das	práticas	educativas).

Os	saberes	pedagógicos	“são	incorporados	à	formação	profissional	dos	professores,	fornecendo,	por	um	
lado,	um	arcabouço	ideológico	à	profissão	e,	por	outro,	algumas	formas	de	saber-fazer	e	algumas	técnicas.”	
(TARDIF, 2006, p. 37). Assim, para ser professor, faz-se necessário o conhecimento da matéria, da disciplina 
e	do	programa,	além	de	“[...]	possuir	certos	conhecimentos	relativos	às	ciências	da	educação	e	à	pedagogia	
e	desenvolver	um	saber	prático	baseado	na	sua	experiência	cotidiana	com	os	alunos.”	(TARDIF,	2006,	p.	39).

Dentre esses saberes, encontram-se os que se relacionam ao campo da didática, que articulam os modos 
de ação aos processos de aprendizagem e ensino. Nesse sentido, o planejamento da prática emerge como 
algo de fundamental importância, pois articula necessidades e possibilidades dos aprendizes aos objetivos, 
conteúdos,	procedimentos	e	instrumentos	de	ensino.

Os saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino têm a ver com as seguintes 
capacidades:	definir	 seus	elementos	 (objetivos,	métodos,	conteúdos);	 calcular	o	 tempo	previsto	para	as	
atividades; considerar os ritmos e os tempos dos alunos; traçar metas para aprendizagem; ter domínio dos 
conhecimentos; entre outras, visando ao desenvolvimento de uma prática alicerçada na segurança, na 
flexibilidade	e	na	avaliação.

Assim, a formação docente implica, no dizer de Tardif (2006), a incorporação, pelos professores, de 
conhecimentos, procedimentos e atitudes, traduzidos como saberes, cuja apropriação não se circunscreve 
às	situações	de	formação	inicial	e	continuada.	Suas	origens	têm	fontes	diversas,	tais	como	as	experiências	
práticas vividas ao longo da vida pelos professores, o que inclui sua própria história como estudante e as 
práticas de seus professores.

A	incorporação	de	tais	saberes	compartilhados	socialmente,	 isto	é,	a	transformação	das	experiências	
diversas	 vivenciadas	em	diferentes	 contextos	 formativos	em	práticas	próprias,	 implica,	 como	propõe	
Vygotsky	(2007),	sua	internalização,	ou	seja,	sua	significação	por	parte	dos	sujeitos	professores,	encerrando	
interpretações/produções	de	 sentidos	marcados	por	 suas	 referências	 sociais,	pelos	contextos	onde	as	
experiências	pessoais-profissionais	são	vividas,	sendo	sua	apropriação	de	natureza	social,	singular	e	plural	
ao mesmo tempo.

Partindo dessa premissa, compreendemos a formação de professores como aprendizagem e 
desenvolvimento	de	modos	próprios	de	ação,	de	apropriação	de	saberes	específicos	ao	trabalho	docente,	à	
prática pedagógica. Fundamenta essa compreensão a ideia central da teoria vygotskyana, segundo a qual 
a	origem	das	mudanças	que	ocorrem	no	homem,	ao	 longo	do	tempo,	encontram-se	nas	 interações	que	
ocorrem entre sujeito e sociedade, história de vida e cultura, convertidas em oportunidades de aprendizagem 
e	desenvolvimento	durante	toda	a	sua	existência.	Para	o	autor,	“qualquer	função	psicológica	superior	foi	
externa	–	significa	que	ela	foi	social;	antes	de	se	tornar	função,	ela	foi	relação	social	entre	duas	pessoas”	
(VYGOTSKY, 2007, p. 24).

O	processo	pelo	qual	as	 funções	psicológicas	 sociais	 (intermentais	–	entre	pessoas)	convertem-se/
transformam-se	em	funções	psicológicas	individuais	(intramentais	–	no	indivíduo)	não	se	faz	como	reprodução	
passiva e mecânica, mas como internalização, como conversão por meio de signos, como processo de 
significação	–	apropriação	e	produção	de	significados	e	sentidos.	Nesse	contexto,	o	signo,	na	condição	de	
palavra,	 “[...]	atua	como	elemento	mediador.”	A	palavra,	como	signo,	não	resulta	da	ação	de	apenas	um	
indivíduo,	mas	da	(inter)ação	de	pelo	menos	dois,	e	assim	sendo,	“opera	transformações	na	própria	atividade”	
(SMOLKA, 2004, p. 42).
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A	respeito	do	processo	de	internalização,	tal	como	explicado	por	Vygotsky	(2007),	é	importante	trazer	
à	baila	alguns	aspectos	destacados	pelo	autor:	a	natureza	não	 imediata	da	 “transformação”	de	 funções	
externas	em	funções	internas,	tanto	em	termos	de	sua	relação	mediada	pelos	outros	e	pelos	signos,	como	em	
termos de seu aparecimento, não acontecem de imediato em termos de tempo e da necessária reiteração 
das	experiências.

O	autor	destaca	que	 “a	 transformação	de	um	processo	 intrapessoal	num	processo	 intrapessoal	é	o	
resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2007, p. 75). 
Nessa	explicação,	ainda	destaca	que	o	processo	não	é	sempre	igual,	que	tem	fases	iniciais	e	fases	em	que	as	
mudanças	vão	se	processando	até	atingir	transformações	mais	elaboradas.

Além	desses	aspectos	que	caracterizam,	por	assim	dizer,	 todos	os	processos	de	formação	de	funções	
mentais,	ao	tratar	dos	processos	de	aprendizagem	e	desenvolvimento,	o	estudioso	afirma	que	o	primeiro	
impulsiona	o	segundo	e	que	este,	o	desenvolvimento	de	novas	funções	mentais,	envolve	níveis	relacionados	
com	as	condições	de	interação	e	mediação	a	que	o	sujeito	tem	acesso.	Desse	modo,	caracteriza	um	nível	
como	real,	definido	pelas	operações	que	o	sujeito	consegue	realizar	autonomamente,	por	já	ter	incorporado	
as	funções	requeridas;	e	um	nível	como	potencial,	caracterizado	pelas	operações	cuja	realização	se	torna	
possível	somente	mediante	a	ajuda	e	intervenções	externas.

Ainda	para	o	autor,	 entre	esses	dois	níveis	encontra-se	uma	 “zona	de	desenvolvimento	proximal”,	
que	define	espaços	de	atuação	pedagógica,	de	prospecção	de	objetivos	de	aprendizagem,	de	ensino,	de	
intervenção sistemática (VYGOTSKY, 2007). Como desdobramento dessa proposição, o autor destaca o 
papel dos conhecimentos prévios e, mais especialmente, da colaboração, como a imitação da observação 
de modelos (VYGOTSKY, 2007, p. 116) que podem ser impulsionadores de aprendizagens e, por sua vez, de 
desenvolvimento,	mediante	a	internalização	das	funções	envolvidas	nas	operações	(LOPES,	2016).

Desse	modo,	podemos	compreender	que	a	transformação	das	funções	sociais	em	individuais	é	sempre	
única,	singular,	não	se	faz	de	modo	homogêneo,	pois	tem	base	nos	modos	de	funcionar	já	existentes,	nas	
condições	de	interação,	nos	modos	como	cada	sujeito	participa.	Segundo	Smolka	(2000,	p.	28),	internalização	
é	como	“[...]	algo	que	o	indivíduo	toma	‘de	fora’	(de	algum	lugar)	e	de	alguém	(um	outro),	[...]	também	implica	
a ação de um indivíduo sobre algo ao qual ele atribui propriedade particular”.

As	significações	mediadas	em	contextos	e	situações	sociais	não	se	fazem	de	modo	imediato,	levam	tempo	
e	reiterações	das	experiências,	além	de	sucessivas	transformações	pelos	sujeitos;	os	sentidos	produzidos	pelos	
professores	sobre	o	que	vivenciam	na	formação	não	são	transposições	diretas,	lineares;	portanto,	não	são	
iguais. O simples fato de se compartilhar a prática de planejamento em um curso de formação não garante 
que os professores irão assimilar, internalizar daquele jeito e passar a fazer do mesmo jeito. Essas ideias se 
aproximam	das	proposições	de	Tardif	(2006),	quando	afirma	que	o	saber	dos	professores	é,	dialeticamente,	
social	e	“dele”.

Desse	modo,	como	sujeito	em/na	formação,	o	professor	não	é	um	mero	expectador	de	experiências,	mas	
um ser em interação, que interpreta, produz sentidos, adere, recria, resiste, mediado por outros atores que 
compõem	o	meio	sociocultural	e	pela	linguagem.

Esse	meio	sociocultural	em	que	se	inserem	os	contextos	de	formação,	por	sua	vez,	é,	como	já	registramos,	
permeado	de	contradições	entre	discursos	e	práticas;	entre	finalidades	e	desdobramentos.	Nesse	sentido,	
como	afirma	Tardif	(2013),	a	profissionalização	docente,	ao	mesmo	tempo	em	que	configura	um	avanço	em	
relação	a	outras	significações	históricas	do	trabalho	do	professor	–	vocação,	sacerdócio,	ofício	–	afirmada	
como transformação de sua condição social, também consiste em movimento que visa ao aumento da 
eficácia	e	ao	controle	das	ações	da	escola	e	dos	professores	mediante	políticas	alinhadas	à	mercantilização	
da educação.

É	nesse	movimento	de	avanços	e	recuos	que	as	ações	de	formação	precisam	se	construir	como	espaços	de	
apropriação,	de	profissionalização	na	perspectiva	de	afirmação	da	justiça	social	e	democratização	de	saberes.	
A	formação	docente,	tanto	a	inicial,	quanto	a	continuada,	precisa	garantir	condições	em	que	o	professor	possa	
aprender e desenvolver conhecimentos teóricos e práticos, que sirvam de fundamento à prática, desenvolvidos 
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como práxis,	como	movimento	de	ação-reflexão-ação,	assumindo	o	protagonismo	de	seu	trabalho,	ao	mesmo	
tempo em que o articula e o fundamenta em saberes produzidos e reconhecidos coletivamente.

Entre	esses	saberes,	e	historicamente	marcado	por	contradições	em	suas	concepções	e	práticas,	encontra-
se o planejamento, como parte da prática pedagógica – e um dos saberes em formação.

O planejamento como parte da prática pedagógica e da formação docente:  
o programa Pnaic

Historicamente,	a	inserção	do	planejamento	nos	meios	educacionais	ocorreu,	em	nosso	país,	a	partir	da	
década de 1960, em meio às ideias desenvolvimentistas que vinculavam a escola, a educação e o ensino 
como	“investimento”	e	às	concepções	tecnicistas.

Nesse	contexto,	“a	pedagogia	tecnicista	buscou	planejar	a	educação	de	modo	que	a	dotasse	de	uma	
organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que pudessem por em risco sua 
eficiência”	(SAVIANI,	2007,	p.	380).	Como	desdobramento	dessas	premissas,	passaram	a	proliferar	nos	meios	
educacionais	“a	padronização	do	sistema	de	ensino	por	meio	de	esquemas	de	planejamento	previamente	
formulados aos quais devem se ajustar as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas” 
(SAVIANI, 2007, p. 380).

Nessa perspectiva, o planejamento na educação equivaleria a fazer planos de ensino a serem seguidos 
rigidamente,	com	definições	padronizadas	de	objetivos,	conteúdos,	estratégias	e	recursos,	secundarizando	o	
papel	do	professor	e	do	aluno	como	sujeitos	criativos	e	produtivos	de	relações	de	ensino,	visando	o	controle	
por	meio	da	burocratização	dos	processos	e	práticas	(SAVIANI,	2007;	GANDIN;	CARRILHO,	2011).

Regidas por modelos padronizados de planejar e formulários a preencher, as práticas foram perdendo 
sentido,	 pois	os	 conteúdos	eram	pré-estabelecidos,	 repetidos	ano	após	ano,	 sem	a	possibilidade	de	
questionamentos. Os quadros se tornaram verdadeiras cópias dos livros didáticos e com isso crescia a 
prática de feitura de planos como ação burocrática, sem intenção ou preocupação de segui-los. Esse 
contexto	favoreceu	o	desenvolvimento	de	práticas	pautadas	no	individualismo,	na	fragmentação,	na	cópia	
e no silêncio.

Com	o	passar	do	 tempo,	os	quadros	 foram	 reduzidos	a	programas,	ou	 lista	de	conteúdos	a	 serem	
trabalhados,	que	ficavam	arquivados	na	escola.	Assim,	o	planejamento,	para	o	professor,	tornou-se	um	mero	
ato	mecânico	e	burocrático,	sem	retomada	ou	parada	para	discutir	ou	intervir	em	ações	pedagógicas,	que	
nem	são	produções	dos	professores,	que	passivamente	seguem	orientações	externas	a	ele	e	à	escola,	o	que	
os faz perderem seu potencial de criar impacto nas aprendizagens dos alunos.

O	processo	de	reabertura	política	dos	anos	seguintes	alimentou	a	necessidade	da	realização	de	reuniões	
nas escolas e, em consequência, fortes críticas ao planejamento burocrático. No entanto, Farias et. al (2014) 
postulam que não houve tempo para que se consolidasse uma renovação quanto ao modo de organizar 
a	prática	docente,	porque	na	década	de	1990,	com	o	tecnicismo	reconfigurado	“pela	globalização	e	pelo	
neoliberalismo” (FARIAS et al. 2014, p. 110), a tarefa de planejar a prática ganha do professor muito mais 
resistência.

Para	Vasconcellos	(2008,	p.	34),	“é	preciso	que	o	lugar	do	planejamento	seja	resgatado	pela	escola	e	
pelos	professores	como	elemento	chave	da	prática	pedagógica”,	significado	como	necessário	e	possível,	
como promotor de mudança, de melhoria e transformação da prática e das aprendizagens.

O	grande	desafio,	para	o	autor,	é	discutir	no	coletivo	“as	necessárias	condições	que	a	escola	precisa	
conquistar	e	oferecer	para	se	realizar	um	trabalho	digno	e	coerente”	e	“encontrar	caminhos	de	intervenção	
para	poder	realizar	o	planejamento	de	uma	forma	mais	significativa”	(VASCONCELLOS,	2008,	p.	57-58).

Com o passar do tempo, essas ideias foram gradativamente difundidas e incorporadas aos documentos 
oficiais	e	legais	que	versam	sobre	as	políticas	educacionais.	Com	a	implantação	da	LDB	nº	9.394/96,	ficou	
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estabelecido que o planejamento na educação deve ocorrer em diferentes níveis: Art. 9 – cabe à União 
elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE); Art. 10 e 11 – cabe ao estado e os municípios constituírem 
os	seus	sistemas	de	ensino;	Art.	12	cabe	ao	estabelecimento	de	ensino	elaborar	e	executar	suas	propostas	
pedagógicas e o Art. 13 – cabe aos docentes participar da elaboração da proposta pedagógica dos 
estabelecimentos de ensino e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica desse 
estabelecimento.

Em uma contraposição aos modelos burocratizados e sem sentido, a proposta é que o planejamento 
assuma a função de mediador e articulador do trabalho coletivo na educação, em seus diferentes níveis e 
instâncias, incorporando uma perspectiva de participação e cooperação envolvendo o coletivo da escola 
e dos grupos.

Porém,	tal	caminho	exige,	ao	mesmo	tempo,	sistematicidade	e	flexibilidade.	Nessa	acepção,	Libâneo	
(2013)	afirma	que	o	planejamento,	como	instrumento	orientador	da	prática	pedagógica,	não	pode	ser	um	
documento	rígido	e	absoluto;	precisa	sempre	sofrer	modificações	face	às	necessidades	reais	dos	educandos	
e	dos	contextos	sociais,	tornando-se,	dessa	forma,	um	guia	de	orientação	e	um	instrumento	de	reflexão	
para	uma	ação	educativa	significativa.	Assim,	o	planejamento	“orienta	a	tomada	de	decisões	da	escola	e	
dos	professores	em	relação	às	situações	docentes	de	ensino	e	aprendizagem,	tendo	em	vista	alcançarem	
os melhores resultados possíveis” (LIBÂNEO, 2013, p. 250).

Nesses	 termos,	a	prática	de	planejar	se	configura	como	elemento	potencializador	e	organizador	do	
trabalho	pedagógico	compreendido	como	processo	de	ação-reflexão-ação	e	envolve,	tanto	a	definição,	com	
base no conhecimento das necessidades reais dos educandos, inclusive suas diferenças de ritmos, interesses, 
ideias	e	experiências,	no	conhecimento	científico	sobre	a	aprendizagem	e	sobre	os	objetos	de	conhecimento,	
bem	como	nas	proposições	dos	documentos	oficiais,	de	objetivos	e	conteúdos	de	aprendizagem,	quanto	a	
seleção-criação	e	desenvolvimento	de	metodologias	e	instrumentos	que	propiciem	condições	diversificadas	
de ensino e de avaliação da aprendizagem.

Além disso, em movimento contínuo, o planejamento inclui a avaliação sobre seu alcance e seus limites 
em	relação	aos	objetivos	definidos,	fornecendo	subsídios	para	novas	decisões,	novas	ações.

Desenvolvido nessa perspectiva, a prática de planejar o ensino pelos professores no âmbito da escola 
em vez de concorrer para o assujeitamento e controle do processo pedagógico das redes, das escolas e 
dos	professores	a	interesses	e	exigências	externas	e	estranhas	à	democratização	da	educação,	processo	em	
curso na atualidade (FREITAS, 2015), pode contribuir para a sua autoria e autonomia.

Diante	das	considerações	aqui	expostas,	o	 reconhecimento	do	planejamento	como	parte	 inerente	à	
prática pedagógica, nela constituído e que a constitui, implica considerá-lo como um dos saberes a ser 
apropriado pelos professores em seus processos formativos.

No tocante aos processos de formação continuada, em especial aos programas desenvolvidos pelo 
governo federal que têm como objetivo a formação de Professores Alfabetizadores, essa premissa tem 
sido assumida. Nesses materiais, o planejamento está posto como integrante da organização, orientação e 
qualificação	da	prática	pedagógica;	proposto	como	necessário,	a	ser	realizado	de	maneira	compartilhada	
e	flexível,	e	partindo	sempre	da	realidade	dos	alunos.

No	contexto	do	Curso	de	Formação	oferecido	pelo	Pnaic,	a	discussão	acerca	do	tema	retoma	e	amplia	
o	que	foi	proposto	no	Programa	Pró-Letramento,	afirmando	o	planejamento	como	conteúdo	da	formação,	
tanto dos Orientadores de Estudo, formados diretamente pelas universidades, quanto dos Professores 
Alfabetizadores,	cuja	formação	é	desenvolvida	em	seus	contextos	de	atuação	pelos	referidos	Orientadores.	
Já	no	documento	proposto	 como	 introdutório	das	atividades	da	 formação	 “Formação	do	Professor	
Alfabetizador:	caderno	de	apresentação”,	afirma-se	que	as	ações	de	planejar,	[...]	orientam	a	intervenção	
pedagógica e possibilitam maior articulação dos conhecimentos desenvolvidos nas diferentes etapas de 
[...] (BRASIL, 2012a, p. 12).
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Nessa	ótica,	as	discussões	acerca	do	planejamento	constantes	nos	Cadernos	de	Formação	destacam	sua	
importância para a prática pedagógica com ênfase na organização do espaço e do tempo, bem como nas 
modalidades	de	organização	dos	objetivos-conteúdos	de	aprendizagem	por	meio	de	atividades	permanentes,	
sequências	didáticas	e	projetos.	Nas	proposições	do	programa,	a	organização	da	sala	de	aula,	como	ambiente	
“cultura	escrita”,	as	rotinas,	como	tempos	de	aprendizagem,	considerando	as	crianças	e	os	professores	como	
sujeitos concretos e interativos ocupam lugar de destaque.

Nos	textos	que	compõem	os	Cadernos	de	Formação	dos	anos	de	2013	e	2014,	o	tema	é	tratado	em	diversos	
textos	com	diferentes	focos,	dentre	os	quais	destacamos:	planejamento	escolar	na	alfabetização	e	no	ensino	
da Língua Portuguesa; planejando a alfabetização integrando diferentes áreas do conhecimento; organização 
do planejamento e da rotina no Ciclo de Alfabetização na perspectiva do letramento; planejamento e 
organização da rotina na alfabetização; alfabetização: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogos 
com os diferentes componentes curriculares; organização do trabalho Pedagógico.

No	material	que	compõe	a	Unidade	2	do	Ano	3	 (2013),	no	 texto	“Planejamento	do	ensino:	princípios	
didáticos e modos de organização do trabalho pedagógico” (LEAL; LIMA, 2012) são apontadas as bases da 
prática	docente	que	influenciam	o	planejamento	e	as	intervenções	junto	aos	educandos.

As autoras consideram, no entanto, que nem sempre os professores têm consciência dos princípios e 
concepções	que	orientam	suas	decisões	e	ações	pedagógicas	diárias.	Nesse	sentido,	Leal	e	Lima	(2012,	p.	7)	
indicam	“que	quanto	mais	consciência	o	professor	tiver	acerca	dos	princípios	que	regem	a	sua	prática,	maior 
autonomia terá no processo de planejamento e realização da ação didática” (grifo nosso).

As	mesmas	autoras	chamam	a	atenção	para	o	 fato	de	que	 tais	princípios	e	concepções	não	estão	
relacionados apenas à ampliação de conhecimentos, mas também à aprendizagem e desenvolvimento 
de	modos	de	interagir	com	as	crianças,	de	realizar	intervenções,	de	explicar	e	dialogar	com	as	mesmas,	o	
que implica atitudes de escuta e de respeito as suas capacidades e necessidades. Desse modo, a prática 
pedagógica engloba, de modo indissociável, educação e cuidado, sensibilidade e afeto.

No ano de 2015, terceiro ano do processo de formação, a discussão volta a ser tema da formação no 
“Caderno	para	Gestores”	em	que	se	faz	relação	entre	o	planejamento	e	a	qualidade	da	prática	(BRASIL,	
2015,	p.	24),	e	no	Caderno	“Interdisciplinaridade	no	Ciclo	de	Alfabetização”,	que	tematiza	as	concepções	de	
interdisciplinaridade	e	sua	necessária	articulação	no	desenvolvimento	do	currículo	e	nas	práticas	específicas	
de alfabetização, com desdobramentos para o planejamento de um trabalho interdisciplinar e inclusivo.

Nesses termos, o planejamento converte-se em instrumento fundamental para que o processo pedagógico 
se	efetive	de	 forma	significativa.	Buscando	propiciar	 tal	compreensão	e	domínio	de	ações	ao	Professor	
Alfabetizador, o programa organiza um monitoramento sistemático em cada etapa de ensino, tendo em vista 
a	efetivação	das	ações	planejadas,	bem	como	sua	reflexão,	reavaliação	e	reestruturação.

Considerações finais

Tendo	em	vista	o	panorama	de	discussões	aqui	apresentado,	o	planejamento	é	concebido	como	um	
processo	que	envolve	o	“ara	onde	se	precisa/se	deseja	 ir”	e	quais	as	 formas	adequadas	para	“se	chegar	
lá”, produzindo um ensino que promova aprendizagens, tanto no campo cognitivo, envolvendo conceitos, 
procedimentos e habilidades próprios à leitura e à escrita, como, de modo indissociável, nos campos social e 
afetivo, visando ao desenvolvimento de valores, atitudes e sentimentos pertinentes à escrita e seus sentidos 
sociais e individuais.

Pensando	nos	 três	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	e	nas	crianças	que	compõem	seu	público,	
em	suas	especificidades,	torna-se	essencial	desenvolver	um	planejamento	que	contemple	a	curiosidade,	a	
criatividade, a ludicidade e a brincadeira como elementos culturais das crianças e de suas realidades. Por 
extensão,	deve-se	incluir,	também,	a	escola,	no	sentido	de	articular	interesses	e	necessidades	das	crianças,	
bem	como	as	exigências	da	escrita	como	objeto	de	conhecimento,	os	objetivos,	os	conteúdos	e	as	estratégias	
didáticas de ensino e de avaliação.
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O Pnaic no Espírito Santo: leitura crítica e ressignificação  
de concepções pela via da narrativa/relato de professores 
orientadores de estudos

Regina Godinho de Alcântara
Gisele Santos De Nadai
Vanildo Stieg
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: Este trabalho analisa o programa de formação de professores do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa – Pnaic, com foco para a formação realizada no Espírito Santo, por meio de narrativas/relatos de 
orientadores	de	estudos	presentes	às	formações.	Objetiva	discutir	como	se	deu	o	Pnaic	nesse	Estado,	nos	anos	
de 2013 e 2014, intentando a compreensão do material advindo do MEC e a possibilidade de sua leitura crítica 
e	ressignificação	por	parte	dos	envolvidos	no	processo	formativo.	As	avaliações	requeridas	aos	orientadores	
após os dias de formação formaram o corpus deste estudo e nos revelou que a formação em questão repercutiu 
em	todos	os	municípios	capixabas,	problematizando	teorias	já	consolidadas	acerca	do	ensino	da	leitura	e	da	
escrita,	abrindo	espaço	para	a	reflexão	e	para	a	análise	crítica	do	material	da	formação,	e	instaurando	o	diálogo	
para	que	se	enxergassem	“novos	possíveis”	para	a	qualificação	da	alfabetização.
Palavras-chave: Leitura crítica. Narrativas/Relatos. Pnaic.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic: considerações gerais

O	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	Pnaic	–	tem	se	configurado	como	um	compromisso 
formal, legitimado entre governos federal, dos estados e dos municípios no sentido de promover formação para 
professores alfabetizadores de todo o Brasil e, assim, garantir que todas as crianças possam ser alfabetizadas 
até	os	oito	anos	de	idade,	ou	seja,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental	(ciclo	de	alfabetização).

Mediante	tal	compromisso,	o	processo	de	formação	intenta	a	ideia	de	que	suas	orientações	devam	contribuir	
para que os alfabetizadores possam realizar um trabalho intenso no qual as crianças, até aos oito anos de 
idade, necessitariam de compreender o funcionamento do sistema de escrita, com vistas ao entendimento 
das	 relações	entre	 fonemas	e	grafemas	 (sons	e	 letras	e	 letras	e	 sons),	 seguindo	das	correspondências	
consideradas	mais	simples	às	mais	complexas,	sendo	o	domínio	das	últimas	não	totalmente	exigido,	como	as	
convenções	ortográficas	irregulares	e	regularidades	que	requerem	conhecimentos	morfológicos.	O	Programa	
faz	referência	também	à	fluência	leitora	e	à	utilização	de	estratégias	de	compreensão	e	de	produção	de	
textos	escritos.

No	Caderno	de	Apresentação	do	Pnaic	 (BRASIL,	MEC,	SEB,	2012),	encontramos	a	proposição	explícita	
que	[...]	este	Pacto	é	constituído	por	um	conjunto	integrado	de	ações	materiais	e	referências	curriculares	
e	pedagógicas	a	serem	disponibilizados	pelo	MEC,	tendo	como	eixo	principal	a	formação	continuada	de	
professores alfabetizadores.

Tal	explicitação	nos	leva	ao	princípio	maior	de	constituição	desse	“Pacto”,	envolvendo	diferentes	atores	
e	evidenciando	a	alfabetização	como	prioridade	de	 investimentos	no	contexto	educacional	brasileiro	e	
a formação de professores alfabetizadores como estratégia fundamental para se alcançar esse princípio. 
Buscando	o	entendimento	do	que	tais	proposições	nos	revelam,	corroboramos	o	exposto	por	Souza	(2014,	
p.	33)	ao	explicitar	que

[...]	o	aporte	 teórico	dos	 textos	políticos	que	abordam	a	amplitude	do	Pnaic	é	produto	das	

orientações	políticas	e	reproduz	ações	de	difusão	e	promulgação	que	modificam	ou	inovam	o	

contexto	das	práticas	educativas,	dito	de	outro	modo,	no	programa	existe	uma	prática	posta	

teoricamente	para	uma	formação	específica.Todavia,	o	Pnaic	apresenta	o	objetivo	de	que	os	

professores cursistas aprofundem as metodologias e as formas de ensinar para a criança ler e 
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escrever, e, assim, garantam a elas o direito de aprendizagem ou de serem alfabetizadas, ao 

mesmo	tempo	em	que	esses	professores	desfrutam	do	direito	de	se	desenvolverem	profissio-

nalmente. [...]

Logo,	pode-se	aviltar	que	a	relação	teoria	e	prática	torna-se	um	mote	significativo	da	formação	do	Pnaic,	
o que, de certa forma, se evidencia com a participação das Universidades nesse processo formativo, uma 
vez que tal relação se daria por meio da interlocução entre o lócus da produção do conhecimento (espaço 
acadêmico) e o espaçotempo no qual o ensino aprendizagem da língua materna acontece (o espaço escolar 
na Educação Básica). Nessa perspectiva de formação, encontramos, novamente, no Caderno de Apresentação 
do Pnaic (BRASIL, MEC, SEB, 2012, p. 6) a seguinte enunciação:

[...]	Instituições	de	Ensino	Superior	e	da	Educação	Básica,	neste	momento	histórico,	assumem	o	

compromisso	de	unirem	suas	reflexões	para	pensar	nas	estratégias	para	melhoria	da	Educação	

Brasileira, tendo como norte que a instituição escolar é um espaço plural e, nesse sentido, a di-

versidade	tem	que	ser	considerada	como	parte	da	sua	essência	e	não	como	algo	que	justifique	

a	exclusão	do	aluno.	[...].

Destaque semelhante pode ser evidenciado no Catálogo da Rede Nacional de Formação Continuada de 
Professores	de	Educação	Básica	(BRASIL,	2006,	p.	3),	no	qual	se	encontra	a	premissa	de	que	“[...]	a	formação	deve	
articular a prática docente com a formação inicial e a produção acadêmica desenvolvidas na Universidade”.

Voltando, pois, ao Caderno de Apresentação do Pnaic (BRASIL, MEC, SEB, 2012, p. 24), vimos corroborada 
essa	“união	de	reflexões”,	no	indicativo	de	atividades	que	“as	universidades,	que	são	as	responsáveis	pela	
oferta da formação dos orientadores de estudo e professores [...]”, devem realizar; dentre essas, destacamos:

3. Selecionar os formadores que atuam na formação dos orientadores de estudo e acompanhar 

a formação dos professores alfabetizadores;

4. Planejar os encontros de formação dos orientadores de estudo;

5. Elaborar os materiais didáticos para a formação dos orientadores de estudo.

Considerando,	assim,	as	questões	anteriormente	destacadas,	entendemos	a	Universidade	como	propulsora	
no	que	tange	à	 formação	do	Pnaic	para	a	organização	e	planejamento	das	 formações,	uma	vez	que	os	
materiais enviados foram discutidos e problematizados, possibilitando (ou não) uma leitura crítica destes, o 
que, consequentemente, pode (ou não) impactar no trabalho realizado com os orientadores, diferentemente 
de	formações	anteriores	advindas	do	Ministério	da	Educação	–	MEC,	como,	por	exemplo,	o	Pró-Letramento:	
Mobilização	pela	qualidade	da	Educação	(2005)	que	ficou	a	cargo	dos	municípios	e	estados.

Tendo em vista esse movimento, como formadores do Pacto no estado do Espírito Santo, nos anos de 
2013 e 2014, pudemos vivenciar como se deu tal relação e salientamos a interlocução com tais materiais, 
mediante	a	possibilidade	de	sua	leitura	crítica	e	ressignificação,	trazendo	à	lembrança	de	que,	em	2013,	o	
destaque do Pnaic foi para a formação em Língua Portuguesa e, em 2014, para a formação em Matemática.

Com	o	intuito	de	dar	mostras	a	esse	processo	e,	em	decorrência,	problematizá-lo,	trouxemos	algumas	
narrativas/relatos	de	orientadores	de	estudo,	 registrados	nas	avaliações	 realizadas	ao	 término	de	cada	
momento	formativo.	Tais	registros	fazem	parte	do	banco	de	dados	do	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	
Alfabetização, Leitura e Escrita do Espírito Santo (Nepales), do Centro de Educação da Universidade Federal 
do	Espírito	Santo/Ufes,	responsável	pelo	desenvolvimento	das	ações	do	Pnaic	no	ES1.

1 A publicização dos registros foi consentida pelos orientadores de estudos, em termo assinado, salvaguardas, obviamente, suas 
identidades.
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Não	obstante	entendermos	que	muitas	são	as	questões	a	serem	tratadas	relativamente	ao	programa	de	
formação em questão, passaremos ao enfoque do mesmo no estado do Espírito Santo, objetivando alcançar 
o propósito para este estudo, o qual se pautou na seguinte questão: O que dizem os Orientadores de Estudos 
sobre a formação recebida nas edições 2013 e 2014 do Pnaic/Ufes?

Para	tratar	essa	questão	foi	necessário	organizar	a	escrita	deste	texto	do	seguinte	modo:	em	primeiro	lugar	
explicitamos,	em	linhas	gerais,	de	que	modo	ocorreu	a	sistematização	e	organização	das	ações	do	Pnaic	no	
ES (2013-2014), em seguida passamos a nos ater as narrativas dos Orientadores de Estudos – OEs – por meio 
das	avaliações	a	eles	requeridas	nas	respectivas	formações.

O Pnaic no ES: sistematização e organização das ações

Conforme	explicitado,	a	formação	do	Pnaic	no	estado	do	Espírito	Santo	ficou	sob	a	responsabilidade	do	
Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	em	Alfabetização,	Leitura	e	Escrita	do	Espírito	Santo	(Nepales),	do	Centro	
de Educação, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), que busca cumprir objetivos estabelecidos, 
dentre eles:

• Promover, orientar, realizar e publicar estudos e pesquisas que possam contribuir para uma 

melhor	compreensão	das	questões	relacionadas	com	a	alfabetização,	a	leitura	e	a	escrita.

• Promover seminários, conferências e outras atividades que divulguem e discutam os resultados 

de	pesquisas	e	de	experiências	na	área	de	alfabetização,	leitura	e	escrita.

•	 Promover,	em	colaboração	com	os	órgãos	competentes,	cursos	para	profissionais	que	atuam	

na área de alfabetização, leitura e escrita.

• Prestar assessoria a grupos de estudo e pesquisa sobre alfabetização, leitura e escrita das 

escolas de educação básica e superior de ensino2.

Vale destacar que o Nepales, durante sua história, buscou constituir-se como espaço privilegiado de 
discussão	e	de	reflexão	teórico-metodológica	no	âmbito	da	alfabetização,	da	leitura	e	da	escrita,	tendo	em	
vista a produção e socialização de pesquisas, bem como a viabilidade interventiva no processo educativo 
pela via de projetos de formação.

Nessa perspectiva, de acordo site	desse	núcleo,	[...]	o	Nepales	se	coloca	como	lócus	privilegiado	para	a	
realização de estudos e pesquisas sobre a cultura escrita e a leitura, [...]3.

Várias	foram	as	ações	formativas	desenvolvidas	pelo	referido	núcleo	junto	a	professores	alfabetizadores	
no	estado	do	Espírito	Santo,	dentre	as	quais	se	destaca	a	formação	intitulada	“Alfabetização:	teoria	e	prática”,	
realizada durante os anos de 2008 e 2009, constituindo-se como uma iniciativa conjunta do Nepales e da 
Secretaria de Estado de Educação do Espírito Santo, abrangendo todo o estado e que contribuiu positivamente 
para	a	discussão	e	reflexão	das	teorias	sobre	alfabetização	e	a	prática	docente	de	modo	com	que	essas,	
articuladas, impactassem a qualidade da alfabetização no estado.

Assim, organizado pelo Nepales/CE/Ufes e congregando pesquisadores titulados pelo Programa de 
Pós-Graduação em Educação da linha de pesquisa Educação e Linguagens, o Pnaic no ES teve a adesão da 
totalidade de seus municípios4,	e	as	formações	decorrentes	dele	foram	acontecendo	na	capital	do	estado,	
Vitória.	Logo,	nos	momentos	de	formação	com	os	orientadores	de	estudo,	os	advindos	de	regiões	longínquas	
à capital necessitavam deslocar-se de sua localidade de origem para efetiva participação, fato que aconteceu 

2 Disponível em http://www.ce.Ufes.br/nucleo-de-estudos-e-pesquisas-em-alfabetizaçao-leitura-e-escrita-do-espirito-santo-nepales. 
Acesso em 13/12/2016.

3 Disponível em http://www.nepales.Ufes.br/sobre-o-nepales Acesso em 14/12/2016.
4 78 munícipios ao total. Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Disponível em http://www.censo2010.ibge.

gov.br Acesso em 15/12/2016.
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dos	anos	de	2013	a	2016,	com	o	auxílio	do	estado	e/ou	municípios	para	custeio	de	transporte	e	hospedagem.	
Os	deslocamentos	dos	orientadores	de	estudos	não	se	configuraram	como	impeditivo	para	a	participação	
maciça de todos os municípios do estado.

Atendo-nos à formação do Pnaic em 2013, lembramos que ela foi iniciada em janeiro, com uma primeira 
semana de formação de 07/01/2013 a 11/01/2013, em salas do Centro de Educação da Universidade 
Federal do Espírito Santo, tendo como premissa o diálogo com o material enviado pelo MEC, evidenciando, 
principalmente,	a	reflexão	e	a	análise	acerca	das	concepções	de	linguagem	e	alfabetização	trazidas	pelo	
mesmo. A formação de 2013 perdurou todo o ano com encontros nos meses de maio, junho, agosto, outubro 
e	dezembro	e	revelou-se	como	espaço	privilegiado	para	discussão	das	ações	de	formação	dos	professores	
alfabetizadores	nos	municípios	e	como	tempo	de	reflexão	acerca	dos	direitos	de	aprendizagem	das	crianças,	
das metodologias de ensino, da heterogeneidade e da diversidade em sala de aula e das formas de avaliação 
discente.

Atendo-nos	à	formação	de	Pnaic	de	2014,	com	foco	na	Matemática,	destacamos	que	essa	buscou	refletir	
sobre a organização do trabalho pedagógico, sobre metodologias de ensino e sobre os conhecimentos 
matemáticos	chamados	de	“direitos	de	aprendizagem	matemática”	necessários	para	as	crianças	articulados	
com a concepção de alfabetização e linguagem assumida na formação de 2013.

Portanto,	o	que	se	evidenciou	nas	formações	do	Pnaic	no	estado	do	Espírito	Santo	foram	articulações	
entre os enunciados presentes no material recebido e os produzidos pelos estudos e pesquisas do Nepales, de 
forma com que os professores orientadores de estudos e os professores alfabetizadores pudessem também 
articular	teoria	e	prática	visando	potencializar	as	experiências	com	as	crianças	na	sala	de	aula.

Vozes dos orientadores de estudos sobre a formação recebida  
nas edições 2013 e 2014 do Pnaic

Para tratarmos a questão motivadora deste estudo: o que dizem os Orientadores de Estudos sobre 
a	 formação	recebida	nas	edições	2013	e	2014	do	Pnaic/Ufes?	 recorremos	às	avaliações	 requeridas	aos	
Orientadores	de	Estudos	que	participaram	das	formações	2013-2014.	Em	Bakhtin,	tomamos	as	avaliações	
como enunciados, portanto, produzidos por sujeitos históricos, concretos, datados, situados e responsivos. 
É a partir de enunciados que o sujeito se constitui e torna a constituí-lo, portanto, numa relação dialética e 
dialógica.

Logo, trabalhar a língua numa perspectiva discursiva de linguagem implica em trazer para esse trabalho 
a linguagem em sua concretude real: o enunciado e com ele as vozes que dele ecoam. Tais vozes nos 
possibilitam	compreender	os	sentidos	produzidos	pelos	Orientadores	de	Estudos	nas	formações	recebidas.

Para	melhor	organizar	esse	texto,	dividimos	as	narrativas	/relatos5 dos orientadores de estudos, doravante 
OEs e OE, em dois momentos que consideramos diferenciados, principalmente, por dois aspectos: a) momento 
inicial	da	formação	(1º	contato	com	os	orientadores	de	estudos),	nos	quais	as	avaliações	eram	diárias;	e	b)	
momentos	posteriores	(prosseguimento	das	formações),	mudança	da	avaliação	para	o	último	dia,	ou	seja,	
após o término de cada bloco formativo. Nessa perspectiva, optamos por trazer narrativas/relatos que mais 
se	destacaram	pela	sua	recorrência	nas	avaliações,	em	cada	momento	destacado,	entretanto	os	trazemos	
ipis literis,	tendo	em	vista	sua	representatividade	no	que	tange	aos	enfoques	mais	significativos.

5 Entendemos pertinente denominarmos os registros dos orientadores de narrativas/relatos por se tratarem de explanações produzidas 
para a avaliação das formações e, assim, evidenciarem-se como enunciados específicos dentre os demais produzidos no decorrer 
das formações do Pnaic/ES, tratando-se tanto de narrações como de opiniões, juízos acerca do vivenciado.
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As narrativas/relatos recorrentes no momento inicial da formação

Relato 1: Expectativas

“Vim com muitas expectativas 
para o curso, mas senti falta 
de motivação principalmente 
por extarmos em período de 
férias.

Minha preocupação é em 
relação ao que levaremos 
para nossos colegas, que 
precisam de muita motivação 
para participarem das 
formações.

Espero mudar esse olhar 
nos próximos encontros e 
me encantar pelo curso, 
possibilitando que levemos 
bastante bagagem para nós e 
nossos colegas”.

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 07/01/2013

Observamos	na	voz	do	OE	1	“expectativas”	ao	mesmo	tempo	“preocupação”,	com	certo	receio	de	atuar	
como	OE	e	não	conseguir	o	que	ela	chama	de	“motivação”	nos	encontros	de	formação	municipal.	Ao	mesmo	
tempo	tem	“esperança”	de	se	“encantar”	com	o	curso.	Mostra-se,	portanto,	disposta	a	aprender	“bastante”	
para realizar um bom trabalho.

As	colocações	desse	OE	nos	permitem	trazer	aqui	certa	memória	da	formação.	O	primeiro	encontro	de	
formação ocorreu no período de férias de professores (uma semana inteira do mês de janeiro de 2013). Era 
um	caloroso	verão.	Todos	os	participantes	da	formação	tiveram	que	deixar	suas	famílias	para	estarem	em	
Vitória, vivenciando uma formação de 40 horas instalada nas salas de aula do prédio IC IV, do Centro de 
Educação	da	Ufes.	Esse	fato,	por	si	só,	já	colocava	todos	os	participantes	num	contexto	de	enfrentamento	(s).	
Após esse encontro de formação, os OEs, retornariam aos seus municípios para planejarem um calendário 
de	encontros	anual	bem	como	os	encontros,	à	medida	que	recebiam	as	formações	na	Universidade.	Tendo	
em	vista	o	clima	de	expectativa	que	se	instaurara,	a	voz	deste	OE	foi	recorrente	em	todas	as	16	turmas	de	
formação de orientadores de estudos.

Nós, formadore (as), também não escapamos desse clima. Como seguir para as nossas turmas de modo a 
garantir um processo formativo de autoria docente?	Que	desafio!	Desse	modo,	a	formação	assumiu	a	dialogia	
(Bakhtin,	2003)	–	diálogo	“entre”	humanos	–	e	não	a	monologia	–	diálogo	“sobre	humanos”	–	como	princípio	
para a articulação e encaminhamentos dos encontros. A dialogia era (é) um princípio inegociável. Ou seja, não 
era certa receita/instrução advinda do Ministério da Educação – MEC que seria automaticamente repassada. 
As	instruções	oficiais,	devidamente	respeitadas,	era	uma	voz	para	com	ela	dialogarmos.	Aliás,	esse	foi	um	
ponto importante pautado e trabalhado na formação, desde então.
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Relato 2: Desejo	de	ter	um	material	oficial	na	mão

“[...]. E, o que me deixa um pouco 
angustiada é a questão de não 
termos o material preciso nas mãos, 
na íntegra, o que nos proporcionaria 
mais segurança, mais confiança ao 
voltarmos a nosso município”.

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 07/01/2013

A	voz	desse	OE	indica	a	presença	de	“angústia”	e	possível	“insegurança”	para	retornar	ao	seu	município.	
Havia	um	reclame	dos	OEs,	no	encontro	de	2013	que,	de	certa	forma,	procedia.	O	MEC,	em	seu	site	oficial,	
na época informava que todo o material da formação seria disponibilizado a todos que participassem da 
formação por meio da entrega um tablete. No primeiro dia da formação 07/01/2013, os OEs questionaram 
a coordenação geral do Pacto acerca do tablete prometido, com todo o material. Foi necessário informar 
que	a	Universidade	havia	recebido	apenas	as	“bonecas”	dos	cadernos	de	formação	(em	construção)	para	
poder organizar, pedagogicamente os encontros. Para contornar tal situação, os formadores produziram 
roteiros	de	 trabalhos,	que	 foram	chamados	de	 “Planejamentos	da	 formação”	 (PLs).	Neles	havia	uma	
organização	criteriosa	sobre	o	tema	central	do	encontro,	os	conteúdos	a	serem	discutidos,	os	objetivos	
a	serem	alcançados,	a	metodologia	detalhada.	Anexas	aos	PLs	havia	atividades	elaboradas	de	modo	a	
possibilitar a instauração dialógica nos encontros. O Nepales reproduziu esse material (um PL para cada 
OE). Além disso, cada formador pediu um CD aos OEs para gravar todos os arquivos utilizados.

Esse modo organizativo tinha como objetivo dar suporte a cada OE para que pudesse: aprofundar 
sua compreensão sobre as temáticas da formação e, ao mesmo tempo entender o modo como deveria 
encaminhar	a	formação	municipal.	Mesmo	com	esse	tipo	de	“amparo”	havia	a	insegurança	expressa	pelos	
OEs.	Desejo	de	repasse	de	conteúdo	mecanicamente	por	eles?	Sobre	isso	houve	uma	conversa	sobre	o	que	
entendíamos por OE. Instigamos a perceberem um princípio básico para atuar como OEs: para orientar 
certo estudo, era necessário que ousassem ampliar seus conhecimentos acerca do campo escolhido – no 
caso deles (e no nosso) o campo da alfabetização. Saber mais sobre a história da alfabetização, conhecer, 
criticamente, as diferentes perspectivas teórico-metodológicas subjacentes aos processos de ensino e 
aprendizagem	alfabetizador,	discutir	o	caráter	político	e	ideológico	oficial	sobre	a	alfabetização,	ampliar	
concepções	sobre	linguagem,	escola,	criança,	infância,	sociedade,	se	dispor	a	entender	acerca	do	processo	
de formação6	humana	(viver,	ser	no	mundo	é	ato	dialogal/responsivo.	Viver	é	dialogar.	O	diálogo	pressupõe	
a	escuta	compreensiva/responsiva	(alteridade/exotopia).

Víamos nos olhares dos nossos amigos OEs, na época, que esses nossos apontamentos pareciam soar 
como uma fala incrivelmente nova a eles.

6 Usaremos essa palavra neste texto embora saibamos que ela necessita de ser entendida como constitutividade humana.
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Relato 3: Seremos	fortes	o	suficientes	em	nossos	municípios?

“Minha preocupação ainda 
é em relação as concepções 
de alfabetização devido a 
força que o construtivismo e 
o letramento têm e a “falta” 
de força que a concepção 
histórico-cultural tem.

Será que teremos mudanças 
práticas com tão pouco 
embasamento? Teremos 
argumentos suficiente 
para levarmos p\ nossos 
colegas?”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 07/01/2013

A	voz	desse	OE	nos	remete	ao	que	ocorreu	no	final	da	 formação	do	dia	07/01/2013	e	ao	 longo	de	
todo	o	dia	08/01/2013.	Para	finalizar	as	atividades	do	dia	07,	apresentamos	questionamentos	acerca	do	
conceito de alfabetização proposto pelo conceito de letramento que deveria balizar toda a formação do 
Pacto no ES e em todo o Brasil. Instigamos os OEs a pensarem sobre qual é o conceito de alfabetização 
para	o	letramento.	“Alfabetização	é	um	processo	de	apreensão	do	código	da	escrita	alfabética,	foi	muito	
rápida esta devolutiva (em todas as turmas). E o que é o Letramento? – questionamos. A resposta também 
veio	na	mesma	velocidade:	“apreensão	dos	usos	e	funções	dos	textos	reais	que	circulam	na	sociedade”.	
E	mais...	a	partir	daí,	ouvimos	declarações	e	declarações	em	defesa	do	Letramento,	 informando	que	o	
referido conceito	trouxe	benefícios	ampliativos	para	a	alfabetização,	porque	ele	pressupõe	que	nas	salas	
de	alfabetização	sejam	tratados	textos	não	cartilhescos,	mas	textos	reais.	Tais	vozes,	recorrentes	em	todas	
as turmas, fez com que todos nós formadores intervíssemos nesses discursos. Foi incrível perceber como 
aqueles	profissionais	haviam	absorvido	de	 forma	 tão	 intensa	e	não	questionadora	acerca	do	discurso	
oficial	concretizado	na	formação	denominada	Pró-Letramento.	O	que	esses	OEs	estavam	nos	informando	
é	que	eles	concordavam	com	as	colocações	de	Magda	Soares,	em	seu	texto	encomendado	pela	Associação	
Nacional	de	Pesquisadores	em	Educação	(ANPED),	em	2003.	Nele,	a	autora	chega	a	exclamar	acerca	da	
invenção do termo Letramento. Ela informa que foi necessário inventar tal termo, porque em especial a 
psicogênese	havia	contribuído	para	obscurecer	a	especificidade	da	alfabetização	(ensino	da	apreensão	
do	código).	Por	isso,	o	Letramento	seria	uma	forma	de	ressaltar	a	especificidade	alfabetizadora	e,	além	
disso,	tenderia	a	incentivar	o	uso	de	diferentes	textos	em	sala	de	aula	para	ampliar	o	ensino	da	leitura	e	
da escrita nas classes de alfabetização brasileira. Estaria assim cunhada a formula: alfabetizar letrando e 
letrar alfabetizando.

Mediante tais vozes, informamos aos OEs que o Pacto no ES, assumido pelo Nepales, não sentia 
necessidade alguma do uso do termo Letramento para fortalecer o trabalho de professores alfabetizadores 
e	por	extensão	as	aprendizagens	das	crianças.	Nesse	momento,	ocorreu	um	coro	uníssono	de	indignação	
sobre o que anunciamos. Como assim... vem do MEC tal instrução, dentro de um programa, tanto no 
Pro-Letramento,	quanto	no	Pnaic	e	vocês	não	aceitam?	Então	o	que	existe	para	colocarmos	no	lugar	do	
Letramento?	Essas	foram	algumas	colocações	efervescentes	no	fim	do	dia	07/01	e	ao	longo	do	dia	08/01.	
Para tentar encerrar o encontro do dia 07/01, mostramos de forma muito breve o conceito de alfabetização 
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que levamos para ser debatido, questionado, portanto estudado, para balizar as práticas do ensino da leitura 
e	da	escrita	na	escola	capixaba	a	partir	de	então.	A	seguir,	apresentamos	o	conceito	de	alfabetização	tal	
como se encontra nos slides dos formadores do Nepales na época:

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 07/01/2013

Após apresentarmos esse conceito, no dia 08/01, dialogamos que a concepção de Gontijo iria além do 
discurso de letramento, (tanto no âmbito teórico quanto no âmbito metodológico), pelo fato de que, nas 
palavras de Gontijo, estaria contemplado uma concepção de alfabetização o	suficientemente	aberta	(não	
se restringindo apenas ao código escrito) para dialogar com os aprendizes acerca do que sabem e ainda 
necessitam	saber	para	chegarem	a	ler	e	a	escrever	com	certa	autonomia	e	objetivações	(escrita	permeada	
com o que dizer, pra quem dizer, a quem dizer, com a devida escolha do gênero que melhor atenda à situação 
de comunicação social entre sujeitos e leitura realizada de modo que o leitor além de compreender as 
convenções	do	sistemas	de	escrita	alfabético,	teria	condições	de	penetrar	no	texto,	com	ele	dialogar,	numa	
rica produção de sentidos).

Conforme observado na voz do OE 3, nos preocupamos com sua colocação acerca do desejo de então 
passarem a compreender o modo como o discurso do Letramento adentrou e se mantinha balizando a 
formação do Pacto. Por isso, no dia seguinte, a formação procurou discutir, também, sobre as diferentes 
perspectivas alfabetizadoras que vinham, ao longo da história, se impondo no trabalho alfabetizador, sem 
pedir licença ao professor, sem respeitá-lo e sem respeitar as crianças (algo que vem desde os anos de 1920, 
quando as práticas sociais de leitura e a escrita se tornaram práticas escolarizadas, se prolongando até no 
interior	das	orientações	pedagógicas	do	Pacto).	Isso	tinha	que	ser desnudado (e foi) por nós. Ao encontro 
desse mote, a concepção de alfabetização de Gontijo colaborou para que discutíssemos com os OEs acerca 
da	concepção	de	linguagem,	(produto/resultado	das	interações	verbais	entre	sujeitos	pertencentes	a	uma	
mesma	comunidade	de	“falantes”);	concepção	de	sujeito	(crítico,	criativo	e	inventivo,	que	fala,	que	diz,	que	se	
posiciona responsivamente); concepção de ensino (processo colaborativo entre professores em estudantes 
visando a compreensão da vida na qual os diferentes sujeitos estão inseridos e necessitam inserir/atuar/
transformar); concepção de aprendizagem (processo de produção de sentidos acerca do mundo/vida – para 
produzir sentidos é necessário compreensão acerca das diferentes temáticas/fenômenos a serem estudados); 
concepção de mundo (em constante vir a ser, a se construir à passos éticos responsáveis).

Portanto,	tais	reflexões	possibilitaram	a	OE	4	a	seguir,	exprimir	seu	desabafo,	pois	ela	passou	a	reconhecer,	
assim como tantos outros OEs (podemos dizer assim porque esse enunciado, assim como os demais, é 
recorrente em outras turmas) que estava inserida em processo formativo o qual a convidava a todo o tempo 
a	refletir,	rever-se,	sem	imposição,	mas	pela	via	da	compreensão	e	responsividade.	Vejamos	o	que	ela	acena:
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Relato 4 – Mudanças/ressignificações

“Estamos passando por um período de grandes mudanças e inovações no campo da alfabetização o 
que gera algumas críticas de pessoas que não aceitam essas mudanças e preferem ficar na inércia e no 
“mundinho” dos próprios pensamentos e tentam bater de frente de forma arrogante contra pessoas que 
estão estudando e colaborando com o crescimento e desenvolvimento da educação deste país.”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 07/01/2013

Conforme	a	voz	do	OE	4,	esperávamos	este	tipo	de	reação	–	o	de	negação	por	reflexões	que	tenderiam	
a	deslocar	 certos	profissionais	 alfabetizadores,	 que	há	 tempo	vinham	participando	dos pacotes de 
formação do MEC e da Secretaria de Educação do Estado – SEDU, tais como: Projeto Bloco Único, Profa, 
Pro-Letramento,	Ler,	escrever	e	contar.	Formações	essas	que	expressavam	uma	única	perspectiva	teórica	de	
alfabetização: a psicogêneses de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Tal perspectiva, enquanto na academia 
ainda era foco de estudos e questionamentos das próprias precursoras, tornava-se verdade absoluta nas 
formações	oficias	e	balizava	políticas	municipais	e	estaduais	do	ensino	da	leitura	e	da	escrita	em	todo	o	
Brasil. Sabemos que o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (2001), denominado Profa, 
não	obteve	resultado	quantitativo	de	aprovações	favoráveis,	conforme	prometeu	Ferreiro	em	seu	livro	
“Com	todas	as	letras”	(que	uma	década	seria	o	suficiente	para	que	sua	teorização	pudesse	reverter	o	quadro	
agravante de crianças que repetiam o ano e que deveriam ser alfabetizadas na América Latina). Porém 
sabemos que tal formação atendeu, afetou,	 chegou	a	100%	dos	professores	alfabetizadores	no	Brasil.	
Assim, houve uma semente bem plantada na formação do Profa, a qual virou referência/verdade absoluta 
para	a	escola.	O	trecho	que	o	OE	4	usa	“bater	de	frente”	ficar	na	“inércia”,	tem	razão	de	ser	diante	do	que	
estamos narrando. Ou seja, a psicogênese havia virado uma espécie de religiosidade pedagógica. Era esse 
fenômeno que estava a nossa frente de modo muito contundente, muito embora haviam alguns OE, como 
o OE 4, que passava a reconhecer, de alguma maneira, a importância de atentar para o que os formadores 
do Nepales questionavam e os instigavam a também questionarem.

Por	outro	 lado,	entendíamos	porque	 razão	esses	profissionais	 se	 colocavam	desse	modo,	 rígidos,	
inegociáveis:	 eram	eles	que	haviam	 sido	os	 formadores	das	 formações	as	quais	 citamos	há	pouco.	
Como, então, chegariam em seus municípios e se posicionariam diante do que até então se mostravam 
especialistas	nas	 formações	de	cunho	absolutistas?	Percebemos	que	deveríamos	colaborar	com	esses	
profissionais	no	sentido	de	buscarem	e	instaurarem	modos	de	abrir	um	franco	diálogo	na	formação	do	
Pacto, agora mostrando as fragilidades das teorias que se colocam como verdades absolutas. Esse nos 
pareceu	um	caminho	significativo.
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As narrativas/relatos recorrentes em momentos posteriores (prosseguimento das formações)
Após	um	intenso	trabalho	formativo,	por	meio	da	dialogia,	alteridade	e	exotopia	(Bakhtin,	1993;	1999;	2003;	

2010) junto às turmas de OEs, nos pareceu que a perspectiva teórico-metodológica da formação, pautada 
na dialogia e responsividade, foi sendo compreendida. Nós, os orientadores e o modo como a formação se 
aproximava	deles	fez	com	que	passassem	a	se	sentir	respeitados,	protagonistas,	autores,	de vez e voz. As 
vozes	dos	OEs	7,	8,	9,	10,	11	e	12	a	seguir,	parecem	que	expressam	um	pouco	do	que	estamos	nos	referindo.	
Vejamos	os	enunciados	por	eles	produzidos	ao	final	das	formações	de	2013-2014.

Relato 1: Parabenização

“Parabenizo o Nepales pela 
ousadia em assumir de forma 
crítica o Pnaic. Dando nova 
‘cara’ para esse ‘filho’ concebido 
inicialmente por outros ‘pais’.”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014

A voz desse OE ressalta que o Nepales e sua equipe foram ousados em constituir-se assumidamente, 
perante todo o ES como um lócus crítico responsivo em defesa de uma concepção de alfabetização histórico-
cultural e de uma formação de professores alfabetizadores pautada no princípio dialógico.

Relato 2: Metodologia	crítica	e	reflexiva

“Gosto da metodologia utilizada, 
o fato de estudar o material 
podendo refletir sobre a proposta, 
fortalece a ação no município 
junto as professoras”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014

Para essa OE, ao contrário do que se pensava no início da formação (de que haveria muitos problemas de 
aceitação/resistência	pelos	professores)	e,	por	extensão,	para	sua	ação	em	sala	de	aula,	em	seu	município,	
a	metodologia	ousada,	crítica	e	reflexiva	sobre	as	bases	dos	processos	de	alfabetização,	numa	perspectiva	
histórico-cultural, veio a fortalecer os professores em sala de aula.

Relato 3: Ressignificar	o	discurso	oficial	na	formação

“Continuar com o paralelo de 
reflexão entre o material do Pnaic 
com o da Ufes.”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014
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Esse	OE	de	estudo,	acolheu	a	postura	do	Nepales	na	formação,	que	expressa	que	possa	continuar	neste	
caminho:	ressignificação	via	leitura	crítica	das	orientações	pedagógicas	alfabetizadoras	do	MEC	a	partir	do	
olhar do Nepales e dos OEs.

Relato 4: Ressignificação	crítica	=	potencialização	formativa	de	professores

“Acho de grande valor os paralelos 
feitos pela Ufes junto ao material 
do Pnaic. Nos traz uma dimensão 
dos assuntos/conhecimentos 
muito mais amplo e nos desperta 
para o olhar crítico sobre o 
material. Continuar nessa linha de 
trabalho. Parabéns!”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014

Assim	como	nos	outros	relatos,	esse	OE	reconhece	como	potente	“os	paralelos”	feitos	pelos	formadores	
do	Nepales	ao	material	do	Pnaic	e	valoriza	o	aprofundamento	dos	“conhecimentos/assuntos”	tratados	na	
formação.	Ao	parabenizar	a	“linha	de	trabalho”	assumida,	demonstra	que	a	perspectiva	dialógica	o	afetou	e	
contribuiu para a sua formação teórico-crítica.

Relato 5: Ressignificação	do	discurso	oficial	fortalece	a	inventividade	dos	professores

“As reflexões e atividades que 
estamos fazendo/vivenciando 
em relação ao material do Pnaic 
e sua ressignificação são muito 
importantes para que para os 
professores alfabetizadores, 
mas também as orientadoras 
de estudo possam ter um ‘outro 
olhar’ às atividades/reflexões/
conhecimentos aprofundados 
na formação; em relação à 
necessidade de estudar mais, de 
buscar alternativas que possam 
ir além do que está proposto 
no livro didático, nos exercícios 
reproduzidos, sem objetivos 

definidos claramente e também nos documentos do Pacto. Modo como a formação está caminhando 
potencializa outros ‘jeitos’ de fazer para que as crianças possam de fato aprender a ler e escrever lendo 
e escrevendo ‘textos de verdade’”.

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014

O relato desse OE representa a voz dos demais OE que passaram a defender a importância de se ler 
criticamente tudo o que chega na escola, na vida de professores alfabetizadores (porque aqui nosso enfoque 
são	eles,	mas	se	estende	também	a	todos	os	outros	de	todas	a	áreas),	nas	formações	que	tendem	a	querer	
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orientar	a	partir	de	verdades	absolutas	o	ensino	da	leitura	e	da	escrita.	Para	ele	a	leitura	crítica	sobre	o	oficial	
tende a fortalecer a inventividade dos professores e, portento a sua autoria docente.

Relato 6: Pnaic/Nepales/Ufes fortalecendo o protagonismo dos professores

“Acredito que o dia de formação 
foi produtivo, pois o tempo todo 
fomos instigados a nos colocar, 
compartilhar experiências, 
conhecimentos e vivências. 
Nessa direção é que percebemos 
o diferencial desse processo 
formativo, já que nessa formação 
estamos sendo convocados a nos 
colocar como sujeito produtor 
de conhecimento/sujeito de 
conhecimento/profissional 
do magistério e, não estamos 
sendo colocados como sujeito 
reprodutor (receptor de pacotes). 
Romper com essa ascepção/

concepção de formação pacote não é tarefa fácil. Penso que essa formação Pnaic é uma busca pela 
transformação e que esse é um caminho possível.”

Fonte: Arquivo das (o) pesquisadoras (o), 2014

A voz desse OE de estudo, que também é representativa dos demais OEs das diversas salas da formação, 
declara como se percebem no processo formativo: convocados a se colocarem e serem tratados pelos 
formadores	num	processo	de	alteridade	e	exotopia,	portanto	de	acolhimento.	A	frase	final	“Penso	que	
essa formação do Pnaic é uma busca pela transformação e que esse é um caminho possível” demonstra 
que	a	ressignificação	acerca	do	campo	da	alfabetização	bem	como	o	modo	como	os	OEs	foram	acolhidos,	
contribuiu	para	que	entendessem	que	é	possível	atuarmos	critico,	criativa	e	inventivamente	nos	contextos	
escolares.

Desse modo, a frase já citada colabora para a percepção de que vale à pena persistir em um trabalho 
formativo tal como foi assumido pelo Pacto no ES, que tende a se voltar para contribuir na transformação da 
vida, do humano, de uma sociedade que pretende ser incentivada à solidariedade, à responsividade. Formação 
que concebe o mundo/vida em constante vir a ser, a se construir a passos éticos responsáveis.

Algumas considerações: A abertura ás contrapalavras

Retomando a questão motivadora deste estudo: o que dizem os Orientadores de Estudos sobre a 
formação	 recebida	nas	edições	2013	e	2014	do	Pnaic/Ufes?	e	 trazendo	as	narrativas/relatos	os	OEs,	
podemos considerar que a formação assumida pelo Nepales, repercutiu de forma positiva em todos os 
municípios	capixabas,	pois	problematizou	teorias	absolutistas já consolidadas acerca do ensino da leitura 
e	da	escrita,	abrindo	espaço	para	a	reflexão	e	para	a	análise	crítica	do	material	da	formação	distribuído	
pelo	mentor	do	Programa	–	MEC,	e	instaurando	o	diálogo	para	que	se	enxergassem	“novos	possíveis”	para	
a	qualificação	da	alfabetização.
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Assim,	 as	 narrativas/relatos	 provenientes	 das	 avaliações	 solicitadas	 pelo	Nepales	 ao	 final	 das	
formações	indiciaram uma formação de professores alfabetizadores diferente das que haviam recebido 
anteriormente.	 Em	decorrência	de	 todo	esse	processo,	 vozes	ecoaram	querendo	entender	e	externar	
angústias	e	preocupações	diante	do	novo	que	se	apresentava.	Como	essas	vozes	não	foram	silenciadas	
como mais um pacote de formação envolto de estruturas metodológicas prescritivas, as quais muitos já 
estavam acostumados, houve certo estranhamento inicial, mas que foi sendo respeitado e tratado de forma 
responsiva à medida que o se instaurava o diálogo e a dialogia.

Portanto,	o	que	disseram	os	Orientadores	de	Estudos	sobre	a	formação	recebida	nas	edições	2013	e	2014	
do	Pnaic/Ufes,	de	modo	geral,	é	que	sair	da	“zona	de	conforto”	desestabiliza,	ou	seja,	romper,	problematizar,	
refletir, criticar velhos e consolidados conhecimentos e práticas pedagógicas causa insegurança. 
Todavia,	também	reconhecem	que	o	desafio	de	pensar	sobre	novas	perspectivas	teóricas	e	rever	práticas	
são imprescindíveis para a formação docente. Isso revela o quanto o professor pode ser reprimido e 
menosprezado quando não dão vistas às suas contrapalavras e o quanto isso pode ser transferido para o 
trato	com	as	crianças	na	sala	de	aula,	desqualificando	o	processo	ensino	aprendizagem.	Portanto,	o	modo	
como a formação do Pnaic foi e vem sendo conduzida no ES, fomentando o dialogismo, a responsividade, 
a	alteridade,	a	experiência,	a	amorosidade	e	o	aprofundamento	do	conhecimento	possibilita	ao	professor	
constituir-se como sujeito produtor de conhecimentos e, assim, a instauração da autoria docente, bem 
como contribui para a garantia do direito de ser alfabetizado.
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Formação e desenvolvimento profissional do alfabetizador: diálogos 
com professoras com práticas de alfabetização bem sucedidas

Rita de Cássia Barros de Freitas Araujo
Universidade Católica de Petrópolis

Resumo: O trabalho apresenta, em linhas gerais, a pesquisa de doutoramento que está sendo desenvolvida sob 
orientação	de	Menga	Lüdke,	na	Universidade	Católica	de	Petrópolis.	Definimos	como	objetivo geral compreender 
como alfabetizadores bem sucedidos aprenderam a fazer o que fazem tão bem e lapidamos a seguinte questão: 
“de que forma (s) alfabetizadores bem sucedidos aprenderam a alfabetizar de modo efetivo, garantindo que, se 
não todos, a maioria de seus alunos tivessem êxito no processo de alfabetização?”. O trabalho de campo pautou-
se	nos	constructos	da	“Entrevista	Compreensiva”	de	Kaufmann	(2013),	a	partir	de	uma	abordagem	qualitativa	
de	cunho	histórico-cultural.	O	diálogo	com	19	alfabetizadoras	efetivas	e	quatro	pesquisadoras	experientes	foi	
norteado	por	uma	grade	de	entrevistas	flexíveis	semiestruturadas.	Para	análise	dos	achados	estamos	construindo	
núcleos	de	significação.	Nossas	discussões	têm	sido	ancoradas	em	constructos	de	autores	como	Magda	Soares,	
Isabel	Frade,	Menga	Lüdke,	Marli	André,	Bernadete	Gatti,	Antônio	Nóvoa,	entre	outros.
Palavras-chave: Alfabetizadoras Efetivas. Encontros Dialógicos. Formação de Alfabetizadores.

Introdução

 É provável que o registro de práticas pedagógicas bem sucedidas contribuam para 

as ciências da educação, mesmo levando em conta as limitações objetivas das con-

dições de trabalho e formação do professor.

 Maria Isabel da Cunha

Fatos	marcantes	em	minha	trajetória	acadêmica	e	profissional,	relacionados	à	temática	da	alfabetização,	
deram origem a de pesquisa em desenvolvimento no Programa de Doutorado da Universidade Católica de 
Petrópolis.	Cabe	aqui	afirmar	que,	desde	o	início	de	minha	atuação	docente	meu	olhar	tem	se	voltado	para	a	
etapa do ensino que se dedica ao processo de alfabetização e letramento1	de	crianças	e	suas	especificidades.

Enquanto	professora	alfabetizadora,	formadora	de	professores	e	pesquisadora	voltada	para	reflexões	
acerca do processo de alfabetização e da formação de alfabetizadores, deparo-me constantemente com 
questões	que	me	inquietam	e	movem	em	busca	de	maiores	compreensões.

Dentre	as	questões	que	mais	me	 inquietam,	e	acredito	que	à	maioria	dos	pesquisadores	da	área	da	
alfabetização, menciono os índices brasileiros da Educação Básica, que embora estejam melhorando2, ainda 

1 Corroborando com Magda Soares(2016), entendemos alfabetização, como ensino, e consequente aprendizagem, do sistema de 
escrita alfabética(SEA). Reconhecemos, também em acordo com os constructos da referida autora, que a introdução da criança no 
mundo da escrita vai muito além desse aprender a ler e a escrever, portanto, consideramos a existência do que Soares denomina 
por muitas facetas da aprendizagem da escrita, as quais podem ser organizadas em dois grupos abrangentes: a alfabetização – a 
aprendizagem do sistema alfabético de escrita e das normas ortográficas – e o letramento – as habilidades de usar esse sistema 
para ler textos e produzir textos, e para inserir-se plenamente em sociedades grafocêntricas (SOARES,2016b,p.1). Contudo, tendo 
em vista os limites da pesquisa, focamos, como recurso metodológico, no processo de alfabetização e na formação do professor 
responsável pelo ensino e aprendizagem deste.

2 De acordo como os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2013(último levantamento realizado até o 
momento) o país ultrapassou as metas previstas para os anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental em 0,3 pontos, ficando em 
5,2, enquanto em 2011 havia sido de 5,0. Ressalta-se que as metas da rede municipal de ensino – rede que responde por 81,6% das 
matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública- foram alcançadas por 69,7% dos municípios brasileiros. A rede 
estadual, que atende apenas 18% das matrículas públicas nessa fase, também superou suas metas, tendo em vista que 75,7% dos mu-
nicípios, as escolas estaduais superaram a nota 5,0 prevista para 2013. A rede federal, por sua vez, também melhorou o resultado de 
6,8 em 2011 para 7,0 em 2013. A progressão fica ainda mais evidente quando se compara o resultado do primeiro Ideb, realizado em 
2005 com o resultado de 2013. Em 2005 7,5% (7,1 milhões) das crianças nos anos iniciais estavam matriculadas em escolas municipais 
de redes de ensino com avaliação abaixo de 3,7 — média nacional de então caindo para 16,2% (1,7 milhão) em 2013.Com relação aos 
índices de avaliação mais elevados o registro em 2005 era de 2,9% das crianças (cerca de 357 mil matrículas) matriculadas em escolas 
municipais com Ideb acima da nota 5,0. Em 2013, o percentual saltou para 45% – 4,8 milhões de estudantes – na mesma situação. 
(Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).
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são não satisfatórios, principalmente em relação ao processo de alfabetização3; a preocupação com que 
todas as crianças terminem o ciclo de alfabetização até os oito anos de idade alfabetizadas; o real papel e 
alcance da formação inicial e continuada do professor alfabetizador e, como alfabetizadores bem sucedidos 
construíram seu trabalho docente efetivo, ou seja, que percursos trilharam na aprendizagem de alfabetizar, 
se não todos, a grande maioria de seus alunos.

As	questões/inquietações	apontadas	convergem	para	reflexões	sobre	a	formação	dos	alfabetizadores,	
afinal,	é	a	este	profissional	que	cabe	a	grande	responsabilidade	de	garantir	o	direito	de	todos	a	aprender	
a ler e escrever. Sabe-se que para se garantir a cidadania não basta ser alfabetizado, é também necessário 
o acesso a vários outros direitos básicos, entretanto, aprender e praticar socialmente a leitura e a escrita é 
condição para o acesso pleno à cidadania. Além disto, estar plenamente alfabetizado é condição de acesso 
à	aprendizagem	de	outros	componentes	curriculares	tão	importantes	para	o	exercício	da	cidadania	quanto	
à leitura e a escrita.

Tal reconhecimento reforça a responsabilidade dos professores em alfabetizar seus alunos levando 
em	conta,	enquanto	ponto	de	partida,	o	 contexto	 social	e	as	 características	específicas	de	cada	um.	
Consequentemente,	é	reforçada	a	necessidade	de	se	conhecer	e	compreender	as	diferentes	concepções	
que	influem	diretamente	na	forma	de	alfabetizar	e	de	formar	alfabetizadores,	bem	como	os	conhecimentos	
essenciais para que o alfabetizador possa garantir à maioria de seus alunos aprendizagem da língua escrita.

Não	desconsideramos,	de	forma	alguma,	a	existência	de	outros	múltiplos	fatores	de	naturezas	diversas	que	
influem	nesse	processo,	contudo,	não	podemos	deixar	de	afirmar	e	reforçar	que	o	professor	seja	peça	chave	
neste	processo.	Desta	feita,	a	formação	do	alfabetizador	passa	a	ser	elemento	central	em	direção	ao	êxito	
deste processo, tendo em vista ser esta a responsável por garantir a estes docentes e/ou futuros docentes 
a aprendizagem dos conhecimentos essências ao ensino e aprendizagem do sistema alfabético de escrita.

A	complexidade	do	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	principalmente	na	alfabetização	é	outro	fator	
que direciona para a importância de se pensar, pesquisar e se dedicar a formação do professor alfabetizador. 
Não são poucos os saberes necessários para o ensino da leitura e da escrita, eles envolvem conhecimentos 
referentes à língua; a gramática; a fonologia; ao desenvolvimento infantil; as formas de aprendizagem; as 
formas de ensino; os caminhos, as estratégias e hipóteses que as crianças constroem ao longo do processo 
de	aquisição	da	língua	escrita;	a	(s)	influência	(s)	sócio	culturais	e	econômicas	no	processo	de	aprendizagem,	
dentre muitos outros. São saberes relacionados a áreas como letras, psicologia, pedagogia, política, sociologia 
e	filosofia,	dentre	outros.

Compreendo,	a	partir	do	exposto,	que	assim	como	aprender	a	ler,	escrever	e	fazer	usos	sociais	destas	
tecnologias	é	um	processo	complexo,	aprender	a	alfabetizar,	aprender	a	ensinar	a	leitura	e	a	escrita	é	um	
processo	tão	ou	mais	complexo	ainda.	Esta	compreensão	traz	maior	responsabilidade	para	os	formadores	
de	alfabetizadores,	bem	como	preocupações	pertinentes	às	estruturas	curriculares	dos	cursos	de	formação,	
às	formas	de	recrutamento	dos	alfabetizadores	pelas	redes,	às	condições	de	trabalho,	o	investimento	e	o	
reconhecimento	dos	alfabetizadores,	as	políticas	públicas	de	 formação	e	financiamentos.	Reconhecer	a	
complexidade	e	importância	da	formação	do	alfabetizador	justifica	a	relevância	de	pesquisas	sobre	a	temática.

Frente	às	inquietações	e	às	pistas	que	foram	surgindo	a	partir	do	(re)encontro	com	minha	trajetória	de	
formação	e	atuação	docente,das	leituras,	conversas	com	colegas	alfabetizadores	e	reflexões	sobre	o	processo	
de alfabetização e sobre a formação do alfabetizador, o desejo em compreender o processo de formação do 
alfabetizador	foi	emergindo	e	a	questão	de	pesquisa	começando	a	ser	melhor	definida.

3 Segundo o último relatório da Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Tecnologia –, que avalia o 
sistema de educação em 150 países, o Brasil assume uma das piores posições no que diz respeito à alfabetização dos seus habitantes, 
ocupando o oitavo lugar no ranking entre os países com maior número de analfabetos adultos.O Brasil tem 13,2 milhões de analfabetos 
com 15 anos ou mais, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (o Pnad) de 2012. Conforme esses dados, o Brasil 
responderia por menos de 2% dos analfabetos no mundo. Porém, essa cifra supõe que 8,7% da população está sem ser alfabetizada, 
o que coloca ao Brasil longe de cumprir a meta firmada na ONU de 6,7% até 2015. (Fonte: Relatório de Monitoramento Global de 
EPT. Ensinar e Aprender: alcançar a qualidade para todos. Relatório Conciso. UNESCO, 2013).
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Inicialmente, em estado bruto, a questão direcionava para o conhecimento e compreensão dos impactos 
das	 formações	continuadas	oferecidas	pelo	Governo	Federal,	mais	especificamente	o	Pacto	Nacional	
pela Alfabetização na Idade certa (Pnaic), na atuação dos alfabetizadores. Porém, logo na entrevista 
de apresentação do projeto de pesquisa como pré-requisito de acesso ao programa de Doutorado da 
Universidade	Católica	de	Petrópolis,	Menga	Lüdke,	que	viria	ser	orientadora	deste	estudo,	colocou	a	referida	
questão	em	xeque.	Como	avaliar	 “impactos”	de	um	programa	tão	recente?	No	máximo	conseguiríamos	
perceber	alguns	primeiros	reflexos.

Com	a	entrada	no	programa	de	Doutorado	e	maior	aproximação	com	a	orientadora	da	pesquisa,	fomos	
aos	poucos,	a	partir	de	vários	diálogos,	inclusive	em	conversas	informais	com	ex.	orientandas	de	Menga	Lüdke	
que se reconhecem como alfabetizadoras, lapidando a questão. Não foi um processo fácil, muito menos 
individual, por tanto, a partir daqui tomo a liberdade de escrever na primeira pessoal do plural.

Neste movimento dialógico, associado à dedicação a leituras e a realização de três entrevistas preliminares4, 
com	intuito,	entre	outras	coisas,	de	melhor	perceber	e	definir	a	pergunta	central	da	pesquisa,	chegamos	à	
seguinte questão: De que forma (s) alfabetizadores bem sucedidos aprenderam a alfabetizar de modo efetivo, 
garantindo que, se não todos, a maioria de seus alunos tivessem êxito no processo de alfabetização?

Como	citado	na	epígrafe	desta	 introdução,	 “é	provável	que	o	 registro	de	práticas	pedagógicas	bem	
sucedidas	contribuam	para	as	ciências	da	educação,	mesmo	levando	em	conta	as	limitações	objetivas	das	
condições	de	trabalho	e	formação	do	professor”	(CUNHA	2012,	p41).	Ainda	segundo	a	autora,	faz	parte	do	
senso	comum,	ratificado	pelos	órgãos	institucionais,	que	o	professor	possua	um	saber	que	lhe	é	próprio,	
o	qual	possui	duas	grandes	direções,	a	saber:	o	domínio	do	conteúdo	de	ensino	e	o	domínio	da	ciência	da	
educação.	Mantêm-se	então	à	pergunta	 “onde/como/com	quem/	de	que	 forma	 (s)	alfabetizadores	bem	
sucedidos	construíram	seus	saberes	e	ações	docentes?”	e,	acrescentamos	a	isso	as	seguintes	questões,	“quem	
são	os	professores	alfabetizadores	bem	sucedidos?”,	“Como	encontrá-los?”,	“Quais	são	os	saberes	docentes	
próprios	do	processo	de	alfabetização	que	estes	professores	possuem?”,	“O	que	tem	de	especial	em	seu	
trabalho docente e como este se constituiu?”.

Mediante	ao	exposto,	reconhecemos	que	seria	pertinente	dialogar	com	alfabetizadores	reconhecidos	por	
realizarem um trabalho efetivo, por conseguirem alfabetizar, se não todos, a maioria de seus alunos, portanto, 
bem	sucedidos,	com	intuito	de	conhecer	o	que	estes	profissionais	sabem	e	fazem	em	relação	ao	processo	de	
alfabetizar, buscando compreender a gênese desses saberes e fazeres, ou seja,que mares navegaram para 
aprenderem a alfabetizar, que ventos os movem (ram) em direção a estas aprendizagens, a estes fazeres 
reconhecidos como efetivos.

Breves apontamentos sobre os caminhos da pesquisa

 [...] a procura de pedras preciosas naturais não segue os cânones de nenhuma me-

todologia conhecida. Aqui, tudo é permitido, as técnicas mais extravagantes, ou a 

prospecção de campos reconhecidamente pouco promissores, uma coisa só conta: 

a descoberta. Como se poderia planificar, tornar rotineiro a procura do que é único?

	 Bertaux

Após	definirmos	a	questão	norteadora	do	 trabalho,	 “De que forma (s) alfabetizadores bem sucedidos 
aprenderam a alfabetizar de modo efetivo, garantindo que, se não todos, a maioria de seus alunos tivessem 
êxito no processo de alfabetização?” iniciamos a nossa empreitada em direção à compreensão desse fenômeno.

O que buscamos com esta pesquisa foi uma nova forma de encarar a questão, a partir do que tem 
dado certo, na tentativa de conhecer e compreender a origem, os caminhos, os meios e as estratégias que 

4 A realização destas entrevistas preliminares será detalhada no capítulo dedicado a apresentar os caminhos da pesquisa.
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possibilitaram a construção de trabalhos efetivos na alfabetização, buscando não constatação de como 
estamos,	mas	a	definição	de	para	onde	queremos	ir	e	como	podemos	chegar	lá. Para além disto, buscamos 
refletir	sobre	a	formação	do	professor	alfabetizador	(o	responsável	pelo	ensino	e	a	aprendizagem	do	sistema	
de	escrita	alfabética	–	SEA)	e	 trazer	algumas	contribuições,	mesmo	que	modestas,	para	esta	 formação,	
destacando indícios de caminhos possíveis.

A pesquisa de campo pautou-se nos constructos da Entrevista Compreensiva de Kaufmann (2013), a 
partir de uma abordagem qualitativa de cunho histórico-cultural, assim, o diálogo com as alfabetizadoras 
da	pesquisa	e	com	as	pesquisadoras	foi	norteado	por	uma	grade	de	entrevistas	flexíveis	semiestruturadas,	e	
as	professoras	consideradas	em	toda	a	sua	complexidade.

A Entrevista compreensiva é ainda pouco divulgada e, segundo Kaufmann (2013), sua originalidade reside 
no	fato	dos	“dados	qualitativos	recolhidos	in	situ	estarem	concentrados	na	palavra	recolhida	no	gravador,	
vindo	a	se	tornar	o	elemento	central	do	dispositivo”	(KAUFMANN,	2013,	p.27).	Desta	feita,	o	autor	afirma	que	
esta proposta permite compreender e analisar as práticas utilizando as palavras.

Adotar este procedimento consolida nossa coerência com a abordagem qualitativa de cunho histórico-
cultural e nossa ancoragem nos estudos de Bakhtin, segundo o qual,

As	palavras	são	tecidas	a	partir	de	uma	multidão	de	fios	ideológicos	e	servem	de	trama	a	todas	

as	relações	sociais	em	todos	os	domínios.	É	portanto	claro	que	será	sempre	o	indicador	mais	

sensível	de	todas	as	transformações	sociais,	mesmo	daquelas	que	apenas	despontam,	que	ainda	

não tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e 

bem	formados.	A	palavra	constitui	o	meio	no	qual	se	produzem	lentas	acumulações	quantitativas	

de mudanças que ainda não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. 

A palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças 

sociais. (Bakhtin/Volochinov, 1988 [1929], p. 41)

De acordo com Kaufmann (2013) a pesquisa com base na Entrevista Compreensiva ressalta a relação 
dialógica	com	os	entrevistados,	considerados	em	toda	a	sua	complexidade	e	reconhecidos	como	coautores	
do estudo, buscando romper com a hierarquização dos participantes envolvidos, sem, contudo, cair numa 
equivalência	de	posições.	Neste	processo,	reconhecemos	que	cabe	ao	pesquisador,	percebido	como	“artesão	
intelectual”5,	conduzi-lo,	definindo	as	regras	e	colocando	as	perguntas,	enquanto	ao	pesquisado	cabe	o	papel	
central na pesquisa, o de informante, aquele que possui um saber precioso a ser compartilhado. O autor 
afirma	ainda	que,	a	Entrevista Compreensiva não se posiciona em qualquer esfera da paisagem intelectual 
tendo	em	vista	que	o	qualitativo	“compreensiva” já fornece uma indicação.

Compreendemos a relação dialógica nas entrevistas como uma produção de linguagem, marcada 
por sua dimensão social, viva, na qual entrevistador e entrevistado interagem verbalmente construindo 
conhecimentos sobre o fenômeno estudado, portanto, reconhecemos que os achados da pesquisa são 
construídos	nessa	relação	dialógica,	nesse	contexto.

A definição das informantes6 da pesquisa, alfabetizadoras com práticas bem sucedidas, se deu, 
inicialmente,	a	partir	de	indicações	feitas	por	profissionais	de	renome	da	área,	por	pesquisadoras	do	processo	
de	alfabetização,	por	profissionais	da	Secretaria	Municipal	de	Educação	de	Juiz	de	Fora7, comunidade 
educacional,	alfabetizadoras	de	profissão	reconhecidas	no	meio	e	a	partir	da	localização	na	literatura	de	

5 A posição do pesquisador em um Modelo ideal definido por Wright Mills e aqui corroborado por Kaufmann (2013, p. 29): é o de “artesão 
intelectual”, aquele que constrói, ele próprio, sua teoria e seu método, sem contudo, em nome da “imaginação sociológica” deixar 
de obedecer a regras precisas.

6 Utilizamos, ao longo da Tese, termos no feminino para referência às informantes da pesquisa, bem como às pesquisadoras experientes, 
tendo em vista termos dialogado exclusivamente com profissionais do sexo feminino.

7 Tendo em vista ser a rede que prioritariamente atende ao ciclo de alfabetização. A cidade de Juiz de Fora por ser a cidade com a qual 
tenho mais proximidade. Embora esteja contando com informantes de outros Municípios a partir das diferentes indicações.
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nomes	que	emergem	em	relatos	de	experiência	alfabetizadora	positiva,	em	pesquisas	que	revelam	ações	
efetivas para o processo de alfabetização. Denominamos as pessoas que contribuíram com a localização 
das informantes de colaboradoras. Tendo várias fontes de indicação, como mencionado (Colaboradoras, 
eventos,	literatura),	acabamos	contando	com	universo	diversificado	de	informantes,	oriundas	de	cidades	de	
dois	estados	da	região	sudeste	e	atuantes	em	redes	de	ensino	pública	e	privadas,	também	contamos	com	a	
diversidade referente ao tempo de atuação na alfabetização, incluindo professoras já aposentadas.

Assumimos os riscos de trabalharmos com universo heterogêneo que, em comum, inicialmente, tinham 
o trabalho com o processo de alfabetização reconhecido como efetivo, seja ele onde e com quem fosse. 
Apostamos	no	fato	de	que,	mesmo	que	procurássemos	informantes	com	um	número	maior	de	características	
comuns,	ainda	assim	não	teríamos	um	grupo	homogêneo,	no	máximo	um	grupo	menos	diverso.

Tendo como base os constructos da perspectiva histórico-cultural, acreditamos que a heterogeneidade é 
uma característica presente em qualquer grupo humano e, esta característica, é vista como imprescindível 
para	as	interações	sociais,	para	a	aprendizagem	e	para	a	construção	de	novos	conhecimentos.	Assim,	ter	um	
grupo menos diverso poderia, frente a nossos objetivos, furtar-nos da grande oportunidade de justamente 
compreender essa diversidade e construir conhecimentos a partir dela. Construir conhecimentos que nos 
permitissem	pensar	na	formação	deste	professor,	mais	especificamente	a	formação	para	o	trabalho	com	a	
alfabetização, na e para a diversidade.

Com	o	início	das	entrevistas,	as	professoras	indicadas	acabavam	por	fazer	indicações	de	outras	possíveis	
informantes para a pesquisa, assim, foram tomadas também como fonte de indicação. Desta forma construiu-
se uma rede de informantes intituladas por diferentes fontes como alfabetizadoras efetivas.

Além das informantes da pesquisa, alfabetizadoras indicadas pelo trabalho efetivo, contamos com 
entrevistas	dialógicas	a	pesquisadoras	experientes	(PEs)	que	também	foram	alfabetizadoras,	mesmo	que	por	
um	tempo	curto.	Tais	diálogos	tiveram	como	objetivo	tanto	o	auxílio	na	compreensão	e	no	aprofundamento	
da	questão,	como	a	busca	por	compreender	o	que	estas	profissionais	 refletem	sobre	seu	 tempo	como	
alfabetizadoras	e,	sobre	o	desenvolvimento	profissional	de	professores	alfabetizadores.Este	reforço	dialógico	
firma	nosso	zelo	e	cuidado	com	o	tema	abordado,	nossa	compreensão	da	responsabilidade	e	da	necessidade	
de termos segurança para discutir assunto tão caro para a nossa sociedade e o reconhecimento daqueles 
que têm buscado com dedicação resultados mais efetivos para a educação em nosso país.

Quadro com total de participantes da pesquisa

COLABORADORAS INFORMANTES PES

3 18 5

Importa salientar, que contamos ainda com um reforço dialógico muito especial, que em determinado 
momento da análise dos dados e escrita da Tese, momento difícil em que muitas vezes as palavras e as mãos 
tendem	a	não	mais	acompanhar	o	raciocínio	e	que	mesmo	este	teima	em	paralisar	frente	a	tantas	informações,	
sentimentos	e	pressões	relativas	ao	tempo	hábil	para	a	escrita,	surgiu	como	um	fôlego,	como	inspiração	e	
como enriquecimento para este trabalho.Este reforço veio pelas contrapalavras gentis, cuidadosas via emails 
e	telefonemas	e,	claro,	pelos	trabalhos	de	pesquisa	e	livros	dos	“Mestres8” Nilton César Balzan9 e Vera de 

8 Termo cunhado por Vera Ronca(2007) para designar aqueles que cumprem sua função de ensinar efetivamente, de maneira 
compromissada, esperançosa eapaixonada pelo que faz e que acredita no valor político e social dessa profissão. Mestres são aqueles 
que “Ad-miramos”, ou seja, aqueles em que nos miramos.

9 Newton César Balzan possui graduação em Geografia e História pela Universidade de São Paulo (1957), graduação em Pedagogia pela 
Universidade de Mogi das Cruzes (1972), Doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1974) e 
Pós-Doutorado Boston University, MA, USA (1983-1984). Professor (MS-5/Adjunto) voluntário/aposentado da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Bolsista – Pesquisador Sênior – CNPq; Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC – 
Campinas). Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Superior, focalizando: Formação de Professores, Avaliação 
do Ensino e Aprendizagem e Avaliação Institucional.
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Faria Ronca10.	Estes	dois	Mestresse	efetivaram	como	“Outros	significativos,	que	deixaram	marcas	fortes	e	
duradouras	pelos	exemplos	fornecidos	(...)	pelas	relações	estabelecidas”	(Ronca:	75).

É	imprescindível	dizer	que,	o	“encontro”	com	os	referidos	Mestres	e	seus	respectivos	trabalhos,	significou	
uma nova forma de olhar os dados que estavam sendo construídos e analisados, bem como a possibilidade 
da	escrita	de	uma	tese	que,	embora	totalmente	comprometida	com	o	formato	e	às	exigências	cabíveis	a	uma	
pesquisa	acadêmica,	se	aproximasse	de	uma	linguagem	mais	sensível,	mais	estética,	mais	próxima	daqueles	
com quem dialogamos. Buscando, como diria Nóvoa (2011) a terceira margem, compreendida como aquela 
que visa a superação das dicotomias, que junta, que une, que compreende que o conhecimento é fundamental, 
mas	que	precisa	se	inscrever	numa	consciência	dos	“deveres	humanos”,	num	compromisso	ético	e	político	
com a educação de todos, numa pedagogia com humanidade dentro, e, aqui,diríamos numa pesquisa com 
humanidade dentro.

Além dos procedimentos supracitados, tivemos, ao longo do processo da pesquisa, atenção e cuidado 
particular	em	não	nos	deixarmos	levar	por	interpretações	abusivas;	buscamos	manter	a	“coerência	do	conjunto	
do	desenvolvimento	da	pesquisa”	(QUIVY	&	VAN	CAMPENHOUDT	IN	KAUFMANN,	2013,	p.51);	tato	e	bom	senso	
no que concerne ao movimento de saturação, bem como estamos nos esforçando para sermos prudentes 
e	coerentesna	construção	e	exposição	dos	achados	e	das	respectivas	análises	construídas,	apresentando	
ilustrações	encadeadas	à	teoria	e	à	apresentação	do	contexto	de	produção	dos	achados.

Nesta	 “aventura”,	em	consonância	com	a	abordagem	qualitativa	de	cunho	histórico-cultural,	com	as	
proposições	da	Entrevista compreensiva	 em	busca	de	 respostas	e	compreensões	preciosas,	adotamos	
procedimentos	de	organização	e	análise	pautados	nos	núcleos	de	significação,	para	tanto,	ancoramos	nos	
estudos de Aguiar (2005) e Aguiar e Ozella (2006).

Organizamos	então	o	que	chamamos	de	pré-indicadores,	movimento	 inicial	em	direção	aos	Núcleos.	
Estes foram considerados por sua relevância para o tema e pela ênfase dada por quem os proferiu durante 
o	relato.	Em	seguida	elaboramos	o	quadro	com	os	Núcleos	de	significação	e	seus	conteúdos.	Nosso	próximo	
passo	agora	é	a	análise	destes	núcleos	em	direção	aos	nossos	objetivos	e	a	escrita	da	tese.

Apontamentos e reflexões iniciais a partir dos pré indicadores

O primeiro11 pré-indicador foi a existência de um profissional mais experiente, um colega de formação 
e de trabalho que exerceu grande influencia e apoio no início da carreira e na sua constituição enquanto 
alfabetizadora	efetiva.	Nos	relatos,	esta	figura	apareceu	como	alguém	que	não	apenas	apoia,	compartilha	
saberes e materiais, mas que também desestabiliza, tira da zona de conforto, ao mesmo tempo em que motiva 
a buscar suportes teóricos e práticos em direção a uma nova e temporária zona de conforto.

O segundo referiu-se à figura do supervisor/orientador/coordenador pedagógico, que também desponta 
como aquele que deu apoio no início da carreira, aquele que apresentou o que e como deveria ser feito, o 
responsável por motivar e incentivar a busca por aprimoramento teórico e por dar subsídios ao trabalho, 
garantindo que o professor sinta-se mais seguro.

Com	tudo,	tal	profissional	também	apareceu	como	aquele	que	traz	tudo	pronto	e	transforma	o	professor	em	
mero aplicador de aulas e atividades. Aquele que desconsidera o que o professor sabe e tem a compartilhar. 
Neste	último	aspecto	o	supervisor/orientador/coordenador	percebe-se	como	o	detentor	do	saber,	que	vai	
dizer	o	que	e	como	fazer	e	depois	irá	cobrar	tais	ações.

Destaca-se também a não promoção do acesso do professor aos materiais pedagógicos e de estudo que 
chegam à escola. Segundo os relatos, mesmo que inconscientemente, ou por desconhecimento de seu papel, 
os supervisores/orientadores/coordenadores não garantem este acesso.

10 Doutora em Psicologia da Educação pela PUC/SP. Dedica-se à formação de professores e coordenadores pedagógicos. Ex-alunos do 
Newton César Balzan, quem nos indicou a leitura de sua tese “Docência e ad-miração (da imitação à autonomia).

11 A ordem da apresentação não se refere à prioridade ou destaque dos indicadores, mas sim uma forma de organização textual.
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O terceiro pré-indicador aludiu à autonomia e atitude docente.No início da carreira, como já mencionado, 
tiveram	algum	professor,	colega	mais	experiente	ou	coordenador	e	gestor	que	funcionaram	como	tutores	
ou	assessores	em	seus	planejamentos	e	em	seu	trabalho.	Contudo,	tal	“assessoria”	durou	tempo	limitado,	
tendo em vista que foram, nessa relação, construindo sua autonomia. Dizem que em tempo não tão longo 
de	“parceria”,	“apoio”,	“tutoria”,	já	se	sentiam	mais	seguros	para	enfrentar	sua	sala	de	aula,	para	lançarem-se	
em seus próprios planejamentos. Compreendemos, a partir das falas, que em pouco tempo estavam trazendo 
para	a	sala	ações	efetivas	para	compartilharem	com	aqueles	que	foram	seus	tutores	ou	assessores.

Afirmaram	que,	a	partir	desta	conquista	(da	autonomia)	sentiram-se	seguros	para	receberem	estagiários	
e compartilharem com estes seus conhecimentos. Bem como compartilhar conhecimentos com os colegas e 
os professores iniciantes na carreira. Este desejo e gosto em compartilharem o que sabem, também aparece 
no fato de se envolverem com formação inicial e continuada de professores.

A referência à atitude vincula-se a lançarem-se aos estudos, a buscarem diferentes formas de aprender a 
lidar	com	os	desafios	cotidianos,	com	as	dificuldades	dos	alunos	e	as	suas	próprias.	Atitude	de	envolverem-
se	com	seu	próprio	desenvolvimento	profissional	de	forma	permanente.	Atitude	para	buscar	fazer	melhor	
sempre,	para	sair	de	um	lócus	de	acomodação	para	a	ação.	De	reconhecer	o	que	não	sabem	e	“correrem	atrás”	
de	aprender,	de	reconhecer	o	que	o	aluno	precisa	e	oferecer	isso	a	ele.	Mesmo	que	isto	signifique	trabalhar	
de forma menos ou mais tradicional ou ainda, que seja necessário ter que convencer colegas, gestores e 
coordenadores pedagógicos que é necessário fazer diferente.

A afetividade no processo ensino aprendizagem também se destacou como um pré-indicador eminente. 
Seu	papel	apareceu	como	fundamental,	tanto	para	o	êxito	do	trabalho	docente	como	para	a	própria	formação.	
A	proximidade	das	alfabetizadoras	com	algum	professor	que	as	marcaram	afetivamente	e	que,	por	este	
motivo,	tornou-se	referência	para	sua	ação	docente	desponta	em	vários	relatos.	A	afetividade	também	fica	
clara	em	relação	ao	seu	fazer	pedagógico,	demonstram	“brilho	no	olhar”,	se	emocionam	ao	falar	desta,	da	
ação de alfabetizar, de seus sentimentos ao conseguirem ajudar as crianças a aprenderem a ler e escrever, 
principalmente	os	que	apresentam	mais	dificuldade.	Denota-se	que	a	afetividade	não	está	 relacionada	
apenas	às	relações	interpessoais,	mas	com	o	próprio	conhecimento,	com	a	própria	construção	do	saber,	o	
desejo em aprender sempre.

As influências do magistério, da graduação, do estágio curricular supervisionado e da formação continuada 
para o trabalho com a alfabetização foram pré-indicadores de bastante destaque nos relatos. Carregam 
em	seu	cerne	apontamentos	valiosos	que	revelaram	a	importância	de	nos	debruçarmos	sobre	questões	da	
formação acadêmica do alfabetizador e sobre o entrelaçamento teoria e atuação docente nesta formação 
a	partir	das	contribuições	das	boas	alfabetizadoras.

Em	sua	maioria,	 as	professoras	afirmaram	que	aprenderam	mais	 sobre	alfabetização	no	curso de 
Magistério em nível médio do que na Pedagogia ou normal Superior. Mencionam que neste curso aprenderam 
os conhecimentos básicos necessários para compreenderem o processo de alfabetização, os quais, com o 
início da atuação docente foram aos poucos internalizados.

Em relação à Graduação em Pedagogia e Normal Superior, duas das professoras informantes garantem 
ter	tido	aulas	específicas	ou	estágio	sobre	alfabetização	durante	a	graduação,	as	demais	não	conseguiram	
lembrar	 se	 tiveram	ou	não	aulas	específicas	sobre	a	 temática.Reforçam	em	suas	 falas	que	o	Curso	de	
Pedagogia e Normal superior precisam ser revistos, pois ensinam um pouquinho de cada coisa, mas não 
ensinam muito de nada.

Neste período de formação inicial, tanto em nível médio como superior, o estágio curricular supervisionado 
emergiu na fala das professoras como elemento importante, mesmo quando sendo estágio só de observação. 
Entretanto,	afirmam	que	o	estágio	não	conseguiu	cumprir	seu	papel.	Para	elas,	o	início	da	carreira	teria	sido	
menos conturbado se tivessem tido tempo maior e mais proveitoso de estágio com efetiva participação 
docente neste.

Cinco,	das	professoras	entrevistadas,	afirmaram	que	realizaram	estágio remunerado durante o curso de 
Magistério, e que este sim contribuiu efetivamente com sua formação, pois elas assumiam turmas, ajudavam 
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as	professoras	 regentes	com	os	alunos	com	mais	dificuldades,	produziam	materiais,	enfim,	colocavam	
verdadeiramente	a	“Mão	na	massa”.Neste	caso,	segundo	elas,	a	entrada	em	sala	de	aula	para	assumir	sua	
própria turma foi menos traumática

Ainda	sobre	o	estágio,	seis,	professoras,	mencionaram	que	o	estágio	durante	o	curso	de	Magistério	de	1º	
grau	em	nível	médio	foi	mais	efetivo	do	que	na	Graduação.	Duas	afirmam	que	nenhum,	nem	outro	foi	válido,	
inclusive,	nem	se	lembram	exatamente	como	estes	aconteceram.	Nesta	direção	mencionam	que	o	verdadeiro	
estágio	foi	aliar	a	atuação	docente	com	a	Graduação.	O	que	oportunizou	maior	aproximação	entre	a	teoria	
e	o	trabalho.Mesmo	assim,	era	exigido	que	fizessem	o	estágio	curricular	supervisionado,	neste	caso,	quatro	
delas	afirmaram	ter	pedido	alguém	para	assinar	os	documentos,	pois	não	viam	lógica	e	nem	tinham	tempo	
hábil para fazê-lo.

A formação continuada por sua vez foi apontada como importante fonte para alimentar o conhecimento e 
a motivação pelo trabalho, como espaço para compartilhar saberes e construir conhecimentos com os pares. 
Sendo	vista	também	como	forma	de	minimizar	deficiências	da	formação	inicial.	As	formações	como	o	Pacto	
Nacional	pela	Alfabetização	na	idade	certa	(Pnaic)	e	Pró-	letramento,	por	exemplo,	segundo	as	colaboradoras,	
ensinam coisas básicas que deveriam ter sido ensinadas na graduação, mas como o tempo é muito curto e 
como	funciona	como	um	“telefone	sem	fio”12	também	ficam	falhas.

Manifestam	desejo	de	que	as	formações	continuadas,	principalmente	as	oferecidas	pelo	Governo	Federal,	
tendo em vista seu alcance e seus objetivos, fossem menos teóricas e mais práticas. Deveriam ter mais tempo 
para	que	fosse	possível	levar	em	conta	as	experiências	dos	professores,	possibilitar	a	troca	de	informações	e	
oportunidade de conhecerem o que diferentes professores estão fazendo em suas salas e produzindo com seus 
alunos.	Entretanto,	reconhecem	que	o	Pnaic	tem	tentado	organizar	uma	dinâmica	mais	próxima	desta	proposta.

Revelam ainda o desejo de que os formadores e orientadores destes programas fossem, ou tivessem sido por 
um bom tempo, alfabetizadores, pois assim, segundo elas, o diálogo seria mais profícuo. Mencionam isso porque 
se depararam com formadores que nunca foram alfabetizadores, que nunca trabalharam diretamente na área.

Os conhecimentos referentes à Linguística,	emergiram	como	os	que	mais	fizeram/fazem	falta	em	seu	
trabalho com a alfabetização. Algumas pensaram em fazer graduação em Letras buscando sanar tais 
dificuldades,	outras	buscaram	cursos	de	especialização	ou	de	curta	duração	também	nesta	intenção.	Afirmam	
que a participação em grupos de estudos e de pesquisas, para além dos cursos de formação continuada, 
contribuíram	muito	para	sanar	ou	minimizar	as	dificuldades	encontradas	nestas	áreas.	O	Pnaic,	segundo	as	
professoras que dele participam, também tem contribuído bastante para o conhecimento mais profundo da 
Língua materna e das formas de ensiná-la. Assim, a formação em Linguística e a participação em grupos de 
estudos e pesquisas também foram reconhecidas como pré-indicadores de nosso estudo.

Outros dois pré-indicadores elencados foram: influências familiares e percursos da educação Básica. 
Algumas professoras relataram o apoio da família e até mesmo o desejo para que se tornassem professoras. 
Algumas delas têm origem em famílias com mais de uma geração de professoras, tendo vivido bastante tempo 
dentro de escolas acompanhando a mãe professora ou algum familiar. Pais e mães aparecem também como 
aqueles que compartilham (vam) saberes da docência ou que, se não isto, apoiam (vam) emocionalmente, 
financeiramente	e	logisticamente.

Duas das professoras mencionaram que toda a sua trajetória escolar, do Fundamental ao Curso de 
Magistério	de	1º	grau	em	nível	de	médio,	foi	realizada	em	uma	mesma	escola.	Durante	o	curso	de	Magistério	
puderam perceber e analisar que a maioria de seus professores, desde os do EF, davam suas aulas conforme 

12 A referência ao telefone sem fio se deve por serem considerados programas de “repasse”, embora não seja esta a proposta oficial. 
São assim considerados na medida em que um grupo de professores faz o curso, recebe e constrói materiais e, posteriormente, 
de formas diversas, e algumas vezes adversas, de acordo com as possibilidades e organizações de cada município, os professores 
que participaram desta formação repassam os materiais, as informações e buscam, junto aos demais professores que aderiram 
ao programa (re)construírem os conhecimentos construídos, aprendidos e relembrados nos referidos encontros de formação dos 
programas. Estes, por sua vez, deverão “colocar em prática”, com seus alunos alfabetizandos, os conhecimentos aprendidos, 
construídos, reconstruídos e relembrados ao longo da formação com seus alunos alfabetizandos.
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o que estava proposto no curso de Magistério em relação à didática e matérias pedagógicas. Tal trajetória, 
segundo	elas,	muito	influenciou	na	sua	constituição	enquanto	docente.

Também	foram	relatadas	trajetórias	de	êxito	e	afetividade	durante	o	próprio	processo	de	alfabetização	das	
professoras. Algumas mencionaram que muito do que fazem é espelhado em suas próprias alfabetizadoras. 
No	entanto,	também	apareceram	histórias	de	dificuldades	neste	processo.	Percalços	relacionados	a	problemas	
de	aprendizagem,	a	dificuldade	na	aquisição	da	leitura	e	da	escrita.Por	este	motivo,	afirmam	ter	desejo	ainda	
maior	em	garantir	que	seus	alunos	aprendam,	custe	o	que	custar,	pois	sabem	exatamente	o	que	eles	sentem,	
principalmente	os	que	apresentam	mais	dificuldades.

Dando sequência ao movimento de organização e análise dos dados, prosseguimos com as leituras teóricas 
bem	como	do	material	transcrito.	Aos	poucos	fomos	realizando	marcações	no	material	das	transcrições	em	
um	movimento	de	descobertas.	Estas	marcações,	em	constante	ir	e	vir,	foram	sendo	relacionadas	aos	pré-
indicadores,	as	anotações	do	diário	de	bordo,	às	leituras	dos	materiais	teóricos	e	ao	diálogo	com	a	orientadora,	
em	direção	aos	indicadores	e	seus	respectivos	conteúdos.	Relembrando	aqui	que	foram	considerados	por	
sua	relevância	para	o	tema,	por	sua	recorrência	e	pela	ênfase	dada	pelas	informantes.	Por	fim,	organizamos	
os	seguintes	Núcleos	de	significação.

Núcleos de significação
1. Disparadores do processo evolutivo de constituição da identidade docente 
2.	 Processos	de	formação	docente	formal	e	desenvolvimento	profissional	
3. A atuação docente e a construção de saberes 
4.	 A	despeito	das	dificuldades
5.	 A	constituição	da	profissionalidade	e	da	atuação	bem	sucedida	como	alfabetizadora	
6. Caminhos possíveis

Compreendemos, com Aguiar e Ozella (2006), que neste momento de organização dos indicadores e dos 
núcleos	mergulhamos,	ainda	mais	profundamente,	no	material,	verificando	as	transformações	e	contradições,	
indo	além	do	aparente,	considerando	as	condições	subjetivas,	contextuais	e	históricas.

A	partir	dos	núcleos	de	significação	estabelecidos	e	nomeados,	iniciamos	as	análises,	em	um	processo	
de	articulação	entre	as	falas	das	informantes,	das	PEs,	as	anotações	do	diário	de	bordo,	os	contextos	de	
produção,	os	encontros	dialógicos	e	a	 teoria	estudada.	Estamos,	exatamente	neste	momento,	momento	
crucial de análise.

Referências

AGUIAR,	Wanda	M.	Junqueira;	OZELLA,	Sérgio.	Núcleos	de	significação	como	instrumento	para	a	apreensão	da	
constituição dos sentidos.Psicologia: ciência e profissão.	Brasília,	v.	26	nº.	2,	jun.	2006.

AGUIAR, Wanda M. Junqueira. Professores: práticas e produção dos sentidos uma análise na perspectiva sócio-
-histórica. In: 30 CONGRESSO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA, v. 1, 2005, Buenos Aires. Anais... Buenos Aires: 
Sociedad Interamericana de Psicologia, 2005.

BAKHTIN,	M.	 (V,	N.	Volochinov	[1929]).	Marxismo filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico	na	ciência	da	linguagem.	Trad.	Michel	Lahud	e	Yara	Fratschi	Vieira.	4ª	ed.	São	Paulo:	Hucitec,	1988.

CUNHA,	Maria	Isabel	da.	O bom professor e sua prática. 24ªed, Campinas, SP: Papirus,2012

KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa de campo.Petrópolis: Vozes; Maceió: 
Edufal, 2013.

NÓVOA,	A.	Pedagogia: a terceira margem do rio. Instituto de estudos avançados da universidade de São Paulo. 
Texto	disponível	em	www.iea.usp.br/textos.	Acesso	em	10/2016.

RONCA, Vera de Faria Caruso. Docência e Ad-miração (da imitação à autonomia). São Paulo,SP:Edesplan,2007.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 243

A contribuição trazida pelo Pnaic para o trabalho com gêneros textuais
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Resumo: Com	o	objetivo	de	verificar	contribuições	trazidas	pelo	Pacto	Nacional	da	Alfabetização	na	Idade	
Certa	(Pnaic)	para	o	trabalho	com	gêneros	textuais	no	processo	de	alfabetização,	são	trazidos	dados	de	duas	
pesquisas distintas. Os dados da primeira pesquisa, coletados em 2012, envolveram professores alfabetizadores 
de	uma	rede	pública	de	ensino	de	uma	cidade	de	Santa	Catarina.	A	intenção	era	identificar	os	encaminhamentos	
das	atividades	de	leitura	e	escrita	nas	turmas	desses	professores	e	quais	suas	concepções	sobre	letramento.	
Os dados da segunda pesquisa, também envolvendo professores alfabetizadores, foram coletados em 2015, 
com	foco	específico	no	Pnaic	e	em	suas	contribuições.	O	questionário,	contendo	questões	abertas	e	fechadas,	
foi o procedimento de pesquisa adotado. Os resultados indicam que a principal contribuição do programa 
está	 relacionada	à	consolidação	de	conhecimentos	pré-existentes,	mas	 sem	que	houvesse	o	necessário	
aprofundamento.	O	Pnaic	se	confirma	como	uma	formação	continuada	que,	aparentemente,	cumpriu	o	seu	papel.
Palavras-chave:	Formação	continuada.	Pnaic.	Gêneros	textuais.

Introdução

Os	estudos	envolvendo	a	alfabetização	e	suas	diferentes	facetas	vêm	se	avolumando	de	modo	significativo	
nos	últimos	anos	no	Brasil.	O	crescente	interesse	talvez	seja	motivado	pelo	baixo	desempenho	do	país	em	
aferições,	nacionais	e	internacionais,	das	habilidades,	especialmente	de	leitura,	dos	nossos	estudantes.	Rojo	
(2009,	p.	35)	aborda	a	questão	e	faz	a	seguinte	indagação:	“[...]	como	alunos	de	relativamente	longa	duração	de	
escolaridade puderam desenvolver capacidades leitoras tão limitadas?”. É preciso ter uma compreensão mais 
ampla	e	mais	fidedigna	de	tudo	o	que	envolve	a	alfabetização,	incluindo-se	os	estudantes,	a	escola,	a	sociedade,	
as metodologias, os materiais e, evidentemente, o professor que assume os anos iniciais do Ensino Fundamental.

É	nesse	 campo	de	 investigações	que	 se	 insere	o	presente	artigo,	que	pretende	contribuir	para	a	
compreensão	de	aspectos	 relacionados	à	 formação	do	professor,	mais	 especificamente	à	 formação	
continuada	configurada	no	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Contudo,	mais	que	
um	olhar	sobre	uma	formação	continuada,	intenta-se	verificar	sua	contribuição	para	o	fazer	pedagógico,	
mais	pontualmente	no	que	se	refere	ao	trabalho	com	a	leitura	e	a	escrita	envolvendo	os	gêneros	textuais.	
Para tal, serão usados dados de duas pesquisas distintas, ambas focalizando o professor dos anos iniciais 
da	rede	pública	da	maior	cidade	de	Santa	Catarina.	São	pesquisas	desenvolvidas	por	pesquisadores	ligados	
ao Grupo Letramento e Formação de Professores4. Os dados da primeira pesquisa5, desenvolvida em 2012, 
obtidos	por	meio	da	aplicação	de	um	questionário,	 trazem	informações	sobre	o	fazer	pedagógico	dos	
professores antes da oferta do Pnaic. No caso da segunda pesquisa6, os dados, também coletados por 
meio de questionário aplicado em 2015, informam acerca do Pacto7	 e	 suas	contribuições.	Não	 foram,	

1 Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e professora do Mestrado em Educação da Universidade 
da Região de Joinville.

2 Mestre em Educação pela Universidade da Região de Joinville e professora da Rede Municipal de Ensino de Joinville – SC.
3 Mestre em Educação pela Universidade da Região de Joinville e professora da Rede Particular de Ensino de Joinville – SC.
4 O grupo está certificado pelo CNPq e é formado por estudantes da graduação, do Mestrado em Educação e Professores da Educação 

Básica e do Ensino Superior, todos envolvidos no propósito de compreender a relação entre letramento e formação de professores.
5 HEINZ, Denise P., O letramento na voz dos professores alfabetizadores, 2013.
6 SOUZA, Délcia C. dos S. de., O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e suas contribuições para os professores 

alfabetizadores no trabalho com os gêneros textuais, 2016.
7 Forma alternativa às expressões Pnaic e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
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necessariamente, os mesmos professores que responderam a ambos os questionários, dado às naturais 
trocas que ocorrem nas escolas; contudo, como se pretende um panorama mais amplo da relação entre 
professor e formação continuada – fazer pedagógico –, tal aspecto pouco interfere nos resultados8.

Inicialmente,	 serão	 feitas	algumas	 reflexões	 sobre	 formação	de	professores,	priorizando	a	questão	
da	apropriação	de	saberes	necessários	ao	ato	de	alfabetizar.	Também	informações	sobre	o	Pnaic	serão	
trazidas. Em seguida, há o detalhamento da metodologia adotada nas duas pesquisas aqui referenciadas, 
bem	como	a	justificativa	para	o	uso	dos	dados	nelas	obtidos	para	a	produção	deste	texto.	Na	sequência,	
tais dados serão trazidos e analisados, levando em conta, especialmente, a temporalidade que os separa. 
O	artigo	encerra	com	algumas	reflexões	acerca	das	possíveis	contribuições	trazidas	pela	referida	formação	
continuada ofertada aos professores.

Algumas considerações iniciais

A maneira como o professor entende o processo de alfabetização pode passar por constantes 
ressignificações,	assim	como	as	demandas	sociais	sobre	a	alfabetização	e	as	competências	que	se	esperam	
desse	professor	 (CHARTIER,	1998).	O	trabalho	dos	alfabetizadores	está	na	linha	de	frente	de	avaliações,	
mudanças	nas	concepções	de	ensino,	 reorganização	do	 tempo	escolar,	entre	outros.	Ainda	podem	ser	
consideradas recentes as maneiras ampliadas de entender esse período na vida dos estudantes, e muitos 
dos atuais professores passaram por processos de alfabetização ainda muito estanques e pouco ligados às 
necessidades de uma sociedade que apresenta demandas distintas daquelas de seu tempo de formação.

O	estudo,	a	pesquisa	e	a	constante	atualização	são	requisitados	ao	professor	com	frequência	(COCHRAM-
SMITH	e	LYTLE,	1999;	CANÁRIO,	1998).	No	cenário	atual,	em	que	várias	áreas	de	estudos	contribuem	com	
a educação, agregando termos e conceitos, ao professor cabe cumprir a sua responsabilidade social e 
buscar como suporte para as suas práticas todo o conhecimento possível. Não se trata de apenas vencer 
a	estagnação	profissional,	mas	promover	uma	prática	pedagógica	condizente	com	as	expectativas	do	
mundo na atualidade.

O conhecimento é construído socialmente, segundo Cochran-Smith e Lytle (1999), e o professor aprende 
durante	a	sua	prática	profissional	e	enquanto	ensina.	Grupos	de	estudos,	conversas	com	outros	professores	
e	 tantas	outras	maneiras	de	contato	social	 também	são	muito	significativas	quanto	ao	aprendizado	do	
professor. Ainda para os mesmos autores, a heterogeneidade dos conhecimentos produzidos na escola está 
relacionada	a	aspectos	como	a	constante	pesquisa	e	a	troca	de	experiências,	tendo	menor	relação	com	o	
tempo	de	experiência	na	docência.	Como	afirma	Vazquez	(1977,	p.	241),

Já	sabemos	que	a	práxis	é,	na	verdade,	atividade	teórico-prática:	ou	seja,	tem	um	lado	ideal,	teó-

rico,	e	um	lado	material,	propriamente	prático,	com	a	particularidade	de	que	só	artificialmente,	

por um processo de abstração, podemos separar, isolar um do outro.

Os saberes docentes são analisados por Tardif (2002) como de natureza plural, heterogênea, 

composta e amalgamada na e pela docência. Assim, a análise dos saberes docentes precisa 

considerar a origem social dos saberes. Algumas fontes dos saberes dos professores vão além da 

formação	profissional,	disciplinar	e	curricular,	passando	pelas	experiências	pessoais,	acadêmicas,	

entre outras.

O	lugar	em	que	o	professor	mais	aprende	sobre	a	sua	profissão	é	na	escola,	conforme	Canário	(1998).	
Baseado	em	Lesne	e	Mynvielle,	o	referido	autor	(1998,	p.	10)	afirma	que	“[...]	a	formação,	como	processo	

8 Embora haja as referidas trocas, elas não são tão frequentes, como fica evidenciado quando se observa o tempo de atuação nos 
anos iniciais dos professores participantes da pesquisa, que será apresentado adiante.
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organizado e intencional, corresponde a um aspecto particular e parcelar de um processo contínuo e 
multiforme	de	socialização	que	coincide	com	a	trajetória	profissional	de	cada	um”.	O	poder	formativo	dos	
contextos	de	trabalho	se	estabelece	nas	múltiplas	interações	e	nas	reflexões	possibilitadas	no	diálogo	com	
os	pares.	Na	reflexão,	momento	em	que	o	professor	analisa	a	sua	prática,	seus	sentidos	e	sentimentos	são	
revistos. A intencionalidade da sua prática e os objetivos que realmente estão sendo alcançados podem 
ser revistos.

A	formação	continuada	se	apresenta	como	um	dos	espaços	possíveis	para	a	ressignificação	de	práticas	
pedagógicas, muitas vezes demandada pelo próprio cenário educacional. Segundo Gatti (2008, p. 58), em 
artigo	que	aborda	as	políticas	públicas	de	formação	continuada	no	Brasil,	o	surgimento	de	cada	vez	mais	
demandas de formação para o professor

[...]	 tem	base	histórica	em	condições	emergentes	na	sociedade	contemporânea,	nos	desafios	

colocados	aos	currículos	e	ao	ensino,	nos	desafios	postos	aos	sistemas	pelo	acolhimento	cada	

vez	maior	de	crianças	e	jovens,	nas	dificuldades	do	dia-a-dia	nos	sistemas	de	ensino,	anunciadas	

e enfrentadas por gestores e professores e constatadas e analisadas por pesquisas. Criaram-se o 

discurso da atualização e o discurso da necessidade de renovação.

O	baixo	desempenho	do	Brasil	em	aferições	das	habilidades	básicas	de	leitura	e	escrita	configura-se	
como	uma	das	demandas	para	o	professor	alfabetizador.	Nessa	perspectiva,	com	a	meta	de	“[...]	alfabetizar	
as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade	[...]”	(BRASIL,	2011,	p.	23),	emerge	no	cenário	brasileiro	
o investimento na formação continuada de professores alfabetizadores por meio do Pacto Nacional 
para Alfabetização na Idade Certa. Esse programa do Governo Federal assume o compromisso formal 
de	assegurar	que	todas	as	crianças	do	ciclo	 inicial	do	ensino	fundamental	(1º	ao	3º	ano)	possam	estar	
alfabetizadas	ao	final	desse	processo.	Tem	o	objetivo	de	“garantir	a	apropriação	do	sistema	de	escrita,	
dentro da perspectiva do letramento dos alunos inseridos nos anos iniciais do Ensino Fundamental” (BRASIL, 
2012, p. 10).

O	eixo	central	do	Pacto	é	a	formação	continuada	de	professores:

1.	As	Ações	do	Pacto	são	um	conjunto	integrado	de	programas,	materiais	e	referências	curri-

culares e pedagógicas disponibilizados pelo Ministério da Educação e que contribuem para a 

alfabetização	e	o	letramento,	tendo	como	eixo	principal	a	formação	continuada	dos	professores	

alfabetizadores. (BRASIL, 2014, p. 12-13)

De	acordo	com	Gomes	(2013),	o	programa	se	configura	como	uma	estratégia	para	a	atualização	dos	
professores,	mas	também	para	a	aquisição	de	novos	conhecimentos	e	para	a	reflexão	acerca	dos	desafios	
postos no momento atual.

Galvão	e	Leal	(2005,	p.	12)	trazem	uma	discussão	muito	pertinente	ao	contexto	brasileiro	de	alfabetização:

O	que	temos,	nos	dias	atuais	no	nosso	país,	segundo	recentes	avaliações,	são	patamares	ina-

ceitáveis de analfabetismo, e o que é mais grave, alunos saídos do nosso sistema de ensino e 

que,	no	entanto,	não	conseguem	ler	e	escrever	um	texto	simples	após	quatro	ou	cinco	anos	de	

escolaridade!

O trabalho com diferentes gêneros é perspectiva preconizada no Pnaic. Segundo um dos cadernos do Pnaic, 
o	trabalho	com	os	diversos	gêneros	pode	“criar	situações	de	ensino	que	favoreçam	o	processo	de	alfabetizar	
letrando”	(BRASIL,	2012,	p.	9).	Ou	seja,	o	ensino	da	leitura	e	escrita	envolvendo	diversos	textos	que	circulam	
na sociedade, desde o rótulo até a leitura de jornais diários, favorece não somente a aprendizagem da leitura 
e	escrita,	mas	se	situa	no	contexto	do	qual	fazemos	parte.
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Ainda sobre a utilização dos gêneros no processo de alfabetização, o Pnaic (2012) coloca que, devido 
a	uma	multiplicidade	de	gêneros	textuais	existentes	em	cada	sociedade	e	seu	aspecto	multiforme,	muitos	
professores	encontram	várias	dúvidas	ao	escolher	os	gêneros	e/ou	como	explorá-los	no	contexto	escolar.	
O	programa	aponta	que	“o	objetivo	a	ser	alcançado	é	que	as	crianças	possam	aprendam	a	ler	e	a	escrever,	
mas também aprendam por meio da leitura e escrita” (Id.ib., p. 9). Dentro desse processo de escolha para se 
trabalhar	com	determinados	tipos	de	gêneros,	o	Pnaic	deixa	claro	que	são	necessários	alguns	cuidados	quanto	
à	escolha	dos	textos	a	serem	lidos.	Percebe-se	que	o	programa	fundamenta-se	em	situações	significativas,	nas	
quais	as	crianças	possam	realizar	leituras,	falar,	escutar	e	participar	de	situações	diversas	de	interações	reais	
e	com	a	proposição	de	intervenção	no	contexto	social	proposta	para	seu	nível	de	progressão	e	aprendizagem	
dentro do ciclo de alfabetização.

Nesse	sentido,	a	orientação	para	o	trabalho	com	os	gêneros	configura-se	como	uma	prática	que	pode	
ser tida como inovadora para muitos professores, acostumados a alfabetizar por meio de algum método 
tradicional. Resta o questionamento sobre se, de fato, assim o foi.

Considerações sobre a metodologia

Para este artigo, estamos trazendo dados de duas pesquisas, já indicadas na introdução. São estudos 
realizados no âmbito do grupo Letramento e Formação de Professores, que tem como objetivo compreender 
as	 relações	possíveis	entre	o	 letramento	 (sob	diferentes	óticas)	e	a	 formação	docente,	 seja	 inicial,	 seja	
continuada. Nas várias pesquisas realizadas pelos participantes do grupo, são obtidos dados de diferentes 
naturezas	que	podem	servir	para	responder	a	diferentes	indagações.

No	caso	do	presente	texto,	a	indagação	que	norteia	o	olhar	para	os	dados	considera	a	passagem	do	tempo	
de	sua	coleta:	qual	a	contribuição	que	o	Pnaic	trouxe	para	o	trabalho	com	gêneros	textuais	em	atividades	
de leitura e escrita, segundo a percepção de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma 
rede	pública	de	ensino?	Há,	pois,	dois	momentos	envolvidos,	relacionados	ao	período	de	coleta	dos	dados:	o	
primeiro, relativo às respostas obtidas com a aplicação de um questionário aos professores dos anos iniciais no 
ano de 2012, quando o Pnaic ainda não havia sido ofertado. O segundo, relativo à aplicação de um questionário 
à mesma classe de professores, em 2015, após 3 anos de oferta do referido programa.

O questionário de 2012 foi encaminhado a todos os professores dos anos iniciais da Rede Municipal de 
Ensino, em um total de 318 turmas de alfabetização, havendo o retorno de 138 questionários. As perguntas 
eram	voltadas	para	as	atividades	de	leitura	e	de	escrita	promovidas	em	sala	de	aula,	além	de	questões	sobre	
a compreensão das professoras9 acerca do que seja letramento. Desse questionário, para este artigo, serão 
usados	os	dados	que	sirvam	para	indicar	usos	de	diferentes	gêneros	textuais	nos	encaminhamentos	de	leitura	
e de escrita feitos pelos professores.

O	questionário	de	2015	teve	como	público-alvo	todos	os	professores	da	já	referida	rede	que	participaram	
da formação em Língua Portuguesa do Pnaic, que aconteceu em 2013. Foram 250 professores, dos quais 
111	devolveram	o	instrumento	de	pesquisa	preenchido.	As	questões,	nesse	caso,	voltaram-se	mais	para	a	
participação desses professores e para como eles percebiam a contribuição do programa para o seu fazer 
pedagógico.	Desse	conjunto	de	dados,	serão	pinçados	aqueles	que	apontem	para	o	uso	de	gêneros	textuais.

Embora	não	haja	como	precisar	o	número	de	professores	que	respondeu	a	ambos	os	questionários,	
considera-se que houve essa coincidência por se tratar da mesma rede de ensino, na qual a rotatividade de 
professores	não	é	tão	significativa.	Assim,	estamos	supondo	que	muitos	dos	professores	de	2012,	um	ano	
depois, participaram do Pnaic. De qualquer forma, vale ressaltar que o que estamos buscando aqui é ouvir 
o	que	dizem	os	professores	dos	anos	iniciais	sobre	um	dado	aspecto	–	o	uso	dos	gêneros	textuais	em	sala	de	

9 Como todos os participantes (de ambas as pesquisas) são do sexo feminino, optamos por marcar tal gênero nas palavras.
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aula	–,	considerando-os	em	sua	representatividade	de	categoria	profissional,	e	não	em	suas	individualidades.	
Ainda,	na	condição	de	participantes	de	um	grupo	de	pesquisa,	é	preciso	tornar	possível	a	aproximação	de	
dados	gerados	em	diferentes	estudos,	ainda	que	em	diferentes	momentos,	mas	que	 têm	um	mesmo	fio	
condutor, no caso, o letramento e a formação de professores.

Discussão dos resultados

Como já mencionado, serão abordados dois conjuntos de dados, obtidos em momentos distintos, que aqui 
serão	enxergados	no	que	podem	informar	sobre	a	contribuição	do	Pnaic	para	o	trabalho	com	os	gêneros	
textuais	em	sala	de	aula.

Abordaremos, inicialmente, os dados coletados em 2012, antes, portanto, da oferta do Pnaic. Com a 
intenção	de	vislumbrar	o	 trabalho	com	gêneros	textuais	em	sala	de	aula,	 foram	feitos	questionamentos	
acerca dos encaminhamentos dados pelas professoras no trabalho com a leitura e com a escrita, além dos 
materiais de leitura priorizados.

À	questão	aberta	“Como	você	trabalha	com	leitura	em	suas	aulas?”,	apenas	3	professoras	não	responderam	
dos 138 que participaram da pesquisa. As principais estratégias apontadas para o ensino da leitura foram: 
rodas de leitura ou leitura partilhada (4510 vezes referenciada), a contação de histórias (35) e a leitura livre com 
manipulação de materiais escritos pelos alunos (38). A leitura de imagens (20), a leitura de forma prazerosa 
(13),	a	sacola	da	leitura	(8),	as	dramatizações	(10),	os	projetos	(7),	as	brincadeiras	(5),	a	criação	de	histórias	(3)	
e a informática (2) mostram como, no ensino da leitura na fase da alfabetização, têm-se buscado estratégias 
diversificadas	de	envolvimento	dos	alunos	com	os	variados	(e,	em	muitos	casos,	ricos)	materiais	de	leitura.

As	respostas	tangenciam	a	questão	dos	gêneros	textuais,	mas	centram	o	foco	na	leitura	da	literatura	
adequada à idade das crianças. Os gêneros não literários talvez se façam presentes quando as professoras 
fazem	referência	à	manipulação	de	materiais	escritos:	“Lendo para os alunos, proporcionando momentos 
de leitura silenciosa, oral, coletiva, individual e compartilhada. Contemplando os diversos gêneros textuais” 
(P 06)11.

É mais na resposta antecipada à questão seguinte (também aberta) que se percebe a presença dos gêneros, 
entendidos, parece, como estratégias de ensino por si só. Algumas professoras citaram materiais que utilizam 
nas	práticas	de	leitura,	mesmo	sendo	esse	o	foco	da	próxima	questão.	São	relatados:	gêneros	do	cotidiano	
(23),	poesia	(22),	livros	(16),	gibis	(12),	textos	informativos	(11),	parlendas	(9)	e	literatura	infantil	(5).

Vale questionar sobre os motivos de as professoras terem dado uma resposta distorcida em relação à 
questão, citando materiais e não o modo como eles são trabalhados em sala. Estavam pressupondo que a 
simples	menção	aos	tipos	de	texto	já	daria	pistas	acerca	do	trabalho	pedagógico	que	eles	demandam?

A	discussão	sobre	o	trabalho	com	os	gêneros	ganhou	significativa	relevância	especialmente	a	partir	da	
publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998. Nos anos 2000 foram vários os estudos 
envolvendo tal temática, muitos deles associados à questão do letramento (OLIVEIRA, 2009). Seria de se 
esperar	que	as	professoras,	das	quais	90%,	na	ocasião	da	pesquisa,	tinham	um	curso	de	especialização	e	
60%	haviam	concluído	a	graduação	em	Pedagogia	entre	2000	e	2009,	tivessem	sido	apresentadas	à	noção	
de	gêneros	textuais	e	às	possibilidades	de	uso	no	processo	de	alfabetização.

É na questão que solicitava às professoras que elencassem os tipos de material de leitura por elas 
priorizados em sala de aula que se comprova a circulação do conceito de gênero nas práticas desenvolvidas. 
Contudo,	mais	uma	vez	houve	preponderância	dos	gêneros	literários,	com	116	das	citações,	com	destaque	

10 Os números se referem às vezes em que foram mencionados pelas professoras, sendo possível uma mesma professora propor mais 
de uma estratégia.

11 Todos os questionários foram numerados sequencialmente, ganhando, também, a inicial P de professora (valendo para as duas pesquisas 
aqui abordadas).
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para a literatura infantil (33 vezes), contos (20 vezes), fábulas (14 vezes), contos de fadas (6 vezes) e gêneros 
literários diversos (6)12. São os mais recorrentes e podem remeter ao prazer pela leitura, objetivo sempre 
visado quando se fala de literatura, especialmente nos anos iniciais.

É inegável a importância que têm os gêneros literários no ambiente escolar; contudo, são gêneros já 
tidos	como	típicos	de	tal	ambiente,	não	contribuindo	sua	exclusividade,	de	fato,	para	o	letramento	pleno	
do estudante, que precisa ser apresentado aos mais variados gêneros. De acordo com os PCN (2000, p. 103),  
o	estudante	deve	“[...]	ler	textos	dos	gêneros	previstos	para	o	ciclo	[...]”,	adiante	arrolados:	contos,	parlendas,	
relatos, notícias, palestras, listas, rótulos etc. Para muitas professoras, essa apresentação tem acontecido:  
o jornal na sala de alfabetização é um material de leitura citado por 48 professoras. Foram citados também 
os	livros	em	geral	(41)	e	as	revistas,	incluindo	revistas	em	quadrinho	e	gibis	(71).	As	músicas,	cantigas	e	a	
sonoridade dos poemas e poesias fazem parte das formas como é trabalhada a leitura para 43 professoras 
alfabetizadoras,	assim	como	o	lúdico	presente	nos	jogos	aparece	em	20	citações.	Também	as	parlendas,	
adivinhas e trava-línguas tiveram 22 ocorrências.

O trabalho com gêneros variados, sem mencionar qual gênero, é citado por 16 professoras. Os gêneros do 
cotidiano	social	receberam	49	citações,	sendo	que	algumas	das	maiores	ocorrências	foram	das	receitas	(9),	
rótulos	(8)	e	convites	(3).	P	82	traz	um	exemplo	de	variedade	de	gêneros	para	se	trabalhar	a	leitura:	“Poesias, 
parlendas, regras de jogo, receitas, fábulas, contos de fadas, gibis, textos informativos, bula, documentos, 
contos...”. São gêneros literários, combinados com gêneros do cotidiano social das crianças, que acabam 
ampliando os usos da escrita da escola para o espaço social. Tal resposta serve de indicativo de que essa 
professora foi apresentada às teorias do letramento, especialmente perceptível quando aborda gêneros tão 
variados.

A variedade de materiais citados pelas professoras alfabetizadoras como priorizados quando trabalham 
com a leitura, com muitos gêneros do cotidiano social da criança, podem servir como um indicativo de sua 
preocupação em buscar as primeiras referências para a leitura nos materiais conhecidos pelo aluno.

No	trabalho	envolvendo	a	habilidade	de	escrita,	os	gêneros	ficaram	reduzidos	a	algumas	poucas	citações:	
gêneros	do	cotidiano	(28	ocorrências),	parlendas	(21),	músicas	e	cantigas	(18)	e	os	cartazes	(7).	11	professoras	
ainda	citam	como	referência	para	o	seu	trabalho	com	a	escrita	as	práticas	sociais	e	contextualizadas.	Contudo,	
a maioria dos materiais citados indica a priorização por aqueles que já são típicos dos ambientes escolares e 
que funcionam, em boa medida, para a consolidação do conhecimento do sistema de escrita. A escrita como 
elemento de interação social, que se faz presente no dia a dia da sociedade, sob o formato de diferentes 
gêneros, praticamente não foi abordada pelas professoras participantes da pesquisa, em 2012, no que se 
refere ao desenvolvimento da habilidade de escrever.

Na	tentativa	de	verificar	a	contribuição	que	o	Pnaic	trouxe	para	o	trabalho	com	os	gêneros,	os	dados	
até aqui apresentados serão confrontados com aqueles obtidos por meio da aplicação de questionários 
a professoras que participaram do programa em 2013 quando a prioridade era a Alfabetização. É preciso 
lembrar	que	os	gêneros	textuais	compunham	a	temática	de	um	dos	cadernos	do	programa,	material	que	
serviu de apoio à formação continuada.

Das 111 professoras consultadas na segunda pesquisa (já referenciada anteriormente), sobre a 
contribuição	do	Pnaic	acerca	dos	gêneros	textuais,	48%	afirmaram	ter	muito conhecimento sobre gênero 
antes	da	participação	na	formação,	ao	passo	que	52%	assinalaram	como	sendo	parcial. Ou seja, não havia 
desconhecimento	do	conteúdo.	Além	disso,	o	uso	dos	gêneros	no	processo	de	alfabetização	se	mostrou	prática	
comum entre as professoras, mesmo antes da participação no Pnaic: apenas 7 professoras informaram que 
não	usavam	os	gêneros	no	trabalho	de	alfabetização.	Algumas	reflexões	são	possíveis.	Uma	delas	indica	
que muitas professoras talvez não detivessem os aspectos mais teóricos relacionados aos gêneros, mas já os 

12 Muitos contos e fábulas pertencem à literatura infantil, mas optamos por respeitar a forma de se expressar das professoras 
participantes da pesquisa.
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utilizavam	em	suas	aulas,	como	ficou	evidenciado	nos	dados	da	primeira	pesquisa	aqui	abordada.	É	preciso	
reforçar que naqueles dados sobressaiu o trabalho com gêneros da esfera literária, com algumas referências 
a alguns outros já comuns no ambiente escolar, como a lista e a receita. Esse uso pode ser entendido como 
alternativa às cartilhas, não recomendadas na rede municipal de educação da cidade. O conhecimento parcial 
acerca dos gêneros não impediu que a maioria das professoras os usasse em sala de aula.

Outra	reflexão	se	relaciona	à	origem	desse	conhecimento,	anterior	à	participação	no	Pnaic.	Provavelmente	
tenham tido notícia dos gêneros já em sua formação inicial (a maioria se formou entre os anos 2000 e 2011 
–	55%	do	total,	muito	próximo	do	que	foi	registrado	no	caso	da	primeira	pesquisa,	que	foi	de	60%)	ou,	talvez,	
em	formações	continuadas	anteriores	(como	foi	o	caso	do	Profa	e	do	Pró-Letramento,	apontado	em	algumas	
respostas	às	questões	abertas).	Como	o	Pnaic	poderia	contribuir	nesses	casos?

De	acordo	com	as	participantes	da	pesquisa,	a	contribuição	foi	muito	significativa:	do	total,	apenas	4%	
consideraram como péssima,	ao	passo	que	50%	assinalaram	como	sendo	boa,	33%	como	muito boa	e	13%	
como excelente. Ou seja, ainda que a temática não tenha sido novidade, sua abordagem no Pnaic contribuiu 
para	a	ampliação	do	conhecimento	existente	(parcial	para	52%	das	participantes,	como	visto	anteriormente).	
Para algumas professoras, práticas foram consolidadas com o programa:

A principal contribuição foi trabalhar utilizando o meio que ele [o gênero] é “utilizado” e princi-

palmente ter consciência disso. Antes trabalhava o gênero, mas não tinha esse esclarecimento, 

simplesmente trabalhava porque estava no programa. [P 82]

Apesar	de	20	professoras	não	terem	respondido	ao	questionamento	sobre	o	papel	dos	gêneros	textuais	no	
processo de alfabetização (a partir da participação no Pnaic) e outras 15 terem dado uma resposta evasiva 
(“Fazem toda diferença” – P 05), em todas as demais respostas é possível depreender indícios da compreensão 
do papel social dos gêneros. A questão do letramento como o envolvimento em práticas sociais de uso da 
leitura	e	da	escrita	(SOARES,	2006)	se	faz	explicitamente	presente	em	várias	respostas:

Os gêneros textuais são instrumentos culturais para se trabalhar nas interações sociais, se concre-

tizam em textos, são singulares e partilham conhecimentos comuns. Graças aos gêneros temos a 

comunicação social verbal. Através dos gêneros que alfabetizamos letrando. (P 55)

Como	no	exemplo	acima,	o	aspecto	metodológico	envolvendo	o	trabalho	com	os	gêneros	foi	evidenciado	
em	um	significativo	conjunto	de	respostas	(18	respostas	de	forma	explícita):

Deixei de colocar textos simples com vocabulários pobres e comecei a trabalhar com textos 

multidisciplinares, onde eu pudesse aproveitar conteúdos de ciências, história e geografia. (P 69)

Há,	aqui,	uma	franca	referência	aos	textos	típicos	de	cartilhas	(“ilários [sic] e artificiais”, como adjetivados 
na resposta de P 76).

Ocorre o reconhecimento de que o trabalho com a leitura e a escrita, a partir dos usos dos gêneros 
textuais,	possibilita	a	compreensão	da	função	social	dos	diferentes	textos	que	circulam,	o	que	contribui	para	
uma	aprendizagem	mais	significativa.	Como	visto	nos	dados	da	primeira	pesquisa,	parece	que	havia	certo	
reconhecimento dessa compreensão quando as professoras citaram alguns gêneros ao invés de citarem 
estratégias de ensino de leitura. Contudo, tem-se a percepção de que se tratava de um conhecimento, de 
fato, parcial,	um	tanto	intuitivo,	talvez.	O	trabalho	com	gêneros	em	sala	de	aula	envolve	a	reflexão	sobre	
sua função social, e não a mera didatização, como tantas vezes acontece quando surgem novos conceitos:

[...] a noção de gênero, que deveria ser instrumental para o professor, parece ter-se tornado con-

teúdo	programático	a	ser	abordado	segundo	as	velhas	práticas	de	ensino,	num	movimento	que	
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só tem como consequência o distanciamento do aluno das práticas de leitura das quais se queria 

fazê-lo mais íntimo. (LORENZETTI NETO, 2006, p. 165)

Para além dos gêneros típicos do ambiente escolar (SIGNORINI, 2006), as professoras participantes da 
segunda	pesquisa	estão	 fazendo	uso	de	um	leque	bastante	variado	de	gêneros:	anúncios,	ficha	 técnica,	
manchete	e	notícia	de	jornal,	artigos	científicos,	 folders,	bulas	de	remédio,	entre	outros.	Predominam	os	
gêneros	do	domínio	 literário	 (fábulas,	contos,	poemas),	mas	não	são	de	uso	exclusivo.	Encontram-se,	na	
maioria das respostas, dividindo espaço com tantos outros gêneros, alguns com recorrência quase tão 
significativa	(como	é	o	caso	das	listas,	das	histórias	em	quadrinhos,	das	receitas	e	dos	textos	informativos).	
Relacionando	com	os	resultados	da	primeira	pesquisa,	temos	a	significativa	ampliação	do	leque	de	opções.	
Lá	predominaram	os	gêneros	da	esfera	literária,	com	algumas	poucas	referências	a	exemplares	de	outras	
esferas (lista, receitas).

Quando	questionados	acerca	de	dúvidas	envolvendo	o	trabalho	com	os	gêneros,	a	maioria	das	professoras	
indicou que não as tem ou que são poucas, quase sempre relacionadas à adequação de dado gênero a 
determinada	turma.	Muitas	professoras	explicitaram	que	os	gêneros	a	serem	trabalhados	já	são	indicados	
na matriz curricular encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação, o que lhes poupa o trabalho de 
fazer	tal	seleção.	Contudo,	algumas	poucas	questionaram	algumas	indicações:	“A resistência em trabalhar 
carta por exemplo em um contexto atual onde ela é pouco utilizada” (P 71).

Foram	31	as	professoras	que	não	responderam	ao	questionário	e	8	explicitaram	claramente	que	não	
tinham	dúvidas.	As	poucas	dúvidas	que	foram	apontadas	indicam	uma	professora	preocupada	com	um	fazer	
pedagógico que faça sentido para os estudantes. Aspectos de planejamento foram destacados em algumas 
respostas: o tempo de trabalho com cada gênero, a adequação do material didático, a elaboração do projeto, 
além	da	dúvida	quanto	ao	gênero	selecionado	para	determinada	turma,	como	já	indicado	anteriormente.	
Parece haver certa inquietude nessas professoras, não perceptível nas respostas daqueles que se apoiam 
na	matriz	encaminhada	pela	secretaria.	Qual	a	razão	para	as	dúvidas?	Podem	ser	entendidas	como	fruto	
de	uma	postura	questionadora	frente	a	algo	que	já	vem	pré-estabelecido?	Algumas	professoras	afirmaram	
trabalhar	para	além	da	matriz,	levando	em	conta	outros	fatores,	como	faixa	etária	dos	estudantes,	contexto	
socioeconômico	e	situações	pontuais	(datas	comemorativas,	por	exemplo):	“Na Rede Municipal seguimos a 
matriz curricular, onde estes gêneros são pré-estabelecidos. Eu escolho além desses, outros de acordo com 
os interesses dos alunos, e do momento em que vivemos”. (P 102)

À questão do interesse vem se somar a preocupação com a compreensão dos estudantes quanto ao 
conteúdo	veiculado	pelos	gêneros	a	serem	trabalhados	em	cada	ano.	Seis	professoras	manifestaram	tal	
preocupação	de	forma	explícita,	mas,	em	muitas	respostas	que	indicavam	a	dúvida	quanto	à	adequação	
gênero	x	idade	(12	respostas),	isso	também	ficou	evidenciado:	“As dúvidas que surgem são: eles têm algum 
conhecimento prévio sobre este gênero? Este gênero gera interesse nas crianças? As crianças conseguirão 
compreendê-lo e produzi-lo?” (P 25)

O conjunto das respostas parece apontar para a compreensão quanto ao trabalho a ser desenvolvido 
com	os	gêneros.	As	poucas	dúvidas	reforçam	tal	percepção,	já	que	se	voltam	para	aspectos	que	extrapolam	
o	trabalho	mecânico	da	mera	decodificação	do	que	está	escrito.

Considerações finais

Neste artigo, propusemo-nos a estabelecer uma espécie de diálogo entre dados coletados em diferentes 
momentos (2012 e 2015), por meio de aplicação de questionário a professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental	de	uma	rede	pública	de	ensino.	Ressaltamos	que	as	participantes	da	pesquisa	não	 foram,	
necessariamente, as mesmas, e que estávamos considerando-as a partir da classe de professores que 
representam. No caso do grupo que participou da pesquisa de 2015, o diferencial era que tivessem participado 
do programa de formação continuada ofertado pelo Governo Federal e conhecido como Pnaic no ano de 2014, 
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quando	a	ênfase	foi	a	alfabetização.	O	diálogo	foi	estabelecido	com	vistas	a	perceber	quais	as	contribuições	
trazidas	pelo	referido	programa	ao	professor	no	que	se	refere	ao	trabalho	com	os	gêneros	textuais	no	processo	
de alfabetização.

Inicialmente,	propusemos	algumas	reflexões	acerca	da	formação	continuada	do	docente,	baseando-nos,	
especialmente,	em	Cochram-Smith	e	Lytle	(1999)	e	em	Canário	(1998).	Nesse	contexto,	a	questão	dos	saberes	
necessários	ao	professor	e	a	formação	continuada	como	uma	demanda	para	a	constante	ressignificação	
desses saberes também foram abordadas, com base em Gatti (2008) e Tardif (2002). Em seguida, foram 
apresentados os procedimentos de coleta de dados das duas pesquisas aqui abordadas.

Os dados foram analisados atendendo a certa sequência temporal: inicialmente aqueles coletados em 
2012	e	depois	os	de	2015.	Contudo,	ao	longo	da	análise,	buscamos	estabelecer	as	relações	entre	eles	com	o	
fim	de	atender	ao	objetivo	proposto	para	este	artigo.	Alguns	aspectos	ficaram	evidenciados,	como	o	fato	de	
o Pnaic ter contribuído para a consolidação de práticas que se apresentavam ainda muito indiciais nos dados 
de 2012. As professoras até conheciam gêneros, algumas trabalhavam fazendo uso, mas pareceu não haver a 
clareza necessária para que a mera didatização fosse ultrapassada. Na fala das professoras que participaram 
da	formação	continuada,	a	função	social	dos	gêneros	ficou	evidenciada,	com	o	reconhecimento	de	que	se	faz	
necessário o seu uso em sala de aula para um trabalho na perspectiva do alfabetizar letrando. Os aspectos 
metodológicos parecem ter adquirido maior clareza, levando algumas professoras a se sentirem seguras em 
questionar	algumas	indicações	de	gêneros.	As	dúvidas	acerca	do	trabalho	com	os	gêneros	em	suas	turmas	são	
decorrentes	da	compreensão	de	que	há	certa	complexidade	envolvida	nisso,	ou	seja,	não	se	trata	de	usar	os	
gêneros	para	atividades	de	codificação	e	decodificação,	mas	é	necessário	o	devido	planejamento	das	ações	
se se pretende um trabalho que faça sentido para os estudantes.

Nesse	sentido,	parece	possível	afirmar	que	o	Pnaic	trouxe	significativas	contribuições	para	o	trabalho	
com	os	gêneros	desenvolvido	por	professores	alfabetizadores.	Ainda	que	dúvidas	permaneçam,	ou	que	tais	
contribuições	não	tenham	sido	reconhecidas	como	unânimes	por	todas	as	participantes	da	pesquisa	de	2015,	
não	há	como	negar	que	práticas	foram	ressignificadas.	O	programa	de	formação	continuada	se	mostrou	como	
oportunidade	para	a	consolidação	de	conhecimentos	já	pré-existentes.	Talvez	isso	seja	um	indicativo	de	que	
as	formações	continuadas	contribuem	não	só	com	conhecimentos	novos,	mas	também	com	a	reconfiguração	
de alguns que já se encontram, de alguma forma, latentes na prática docente.
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Os desafios de ser professor alfabetizador

Rosangela Padilha Thomaz dos Santos
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: Este	 texto	objetiva	 fomentar	a	 reflexão	em	 torno	da	complexidade	do	 trabalho	docente,	 em	
especial	do	professor	alfabetizador.	Discorre	acerca	da	consolidação	da	profissão	professor	e	discute	o	
trabalho	docente	e	seus	desafios,	tais	como:	a	organização	das	práticas	escolares	no	tempo,	a	escrita	das	
práticas	pedagógicas	pelos	professores	e	a	perspectiva	discursiva	de	alfabetização.	Para	viabilizar	a	reflexão	
recorremos	a	um	referencial	teórico	básico,	a	saber:	Nóvoa	(1992)	para	tratar	da	profissão	professor,	Tardif	
e Lassard (2008) contribuiu com a discussão em torno do trabalho docente, Fitzner (2010) para discutir a 
importância da organização do tempo dentro da escola, Chartier (2007) defende a relevância de documentar 
as práticas pedagógicas por meio da escrita docente, Soares (2003) e Carvalho (2014) no que se refere ao 
conceito de alfabetização e letramento, Smolka (2012) e Andrade (2010) pela defesa da alfabetização na 
perspectiva discursiva.
Palavras-chave: Trabalho docente. Professor alfabetizador. Alfabetização discursiva

Introdução

 “O professor ou a professora não deveria ser um técnico que desenvolve ou imple-

menta inovações prescritas, mas deveria converter-se em um profissional que deve 

participar ativa e criticamente no verdadeiro processo de inovação e mudança, a 

partir de e em seu próprio contexto, em um processo dinâmico e flexível”

 (Imbernón, 2011, p. 21)
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Em	pleno	século	XXI	fica	difícil	conceber	a	figura	do	professor	como	um	mero	transmissor	de	conhecimentos	
acadêmicos,	já	que	estamos	vivendo	envoltos	a	permanentes	transformações	econômicas,	sociais	e	culturais.	
Isso faz com que nasça a necessidade de uma nova formatação da instituição escolar e em consequência 
disso	uma	nova	imagem	de	profissionais	da	educação.

Ensinar	a	 ler,	escrever	e	contar	parece	bastante	básico	para	as	exigências	do	novo	século	e	ensino	
enciclopédico e memorístico perdeu seu status	na	sociedade	da	informação.	Todo	o	repertório	de	informações,	
que é vasto, precisa ser selecionado e reorganizado, daí a importância do professor para desempenhar esse 
papel,	como	profissional	produtor	de	conhecimentos	e	não	de	mero	transmissor.

Esse	trabalho	se	propõe	a	fomentar	a	reflexão	em	torno	da	complexidade	que	é	ser	professor	nos	dias	
atuais, principalmente alfabetizador, em que o desempenho das práticas pedagógicas de alfabetização é 
colocado	à	prova	a	todo	instante,	uma	vez	que	as	certezas	foram	ameaçadas	e	por	isso	não	existe	mais	a	
ancoragem nos conhecimentos previamente estabelecidos.

Objetivando	contribuir	para	a	referida	reflexão,	o	texto	em	seu	primeiro	momento	fala	brevemente	
acerca	da	consolidação	da	profissão	de	professor	e	faz	menção	do	papel	desse	profissional	como	transmissor	
de conhecimentos e ao mesmo tempo o evidencia como aquele que deve produzir conhecimentos frente 
aos	desafios	atuais.	Expõe	a	obrigação	para	com	o	ensino,	deixando	evidentes	as	dificuldades	e	os	desafios	
de	ser	professor	alfabetizador	no	atual	contexto	educacional,	além	de	discutir	a	organização	escolar	e	as	
necessidades de mudanças em sua organização, bem como do impacto desta sobre o trabalho pedagógico.

No	segundo	momento	traz	para	reflexão	a	questão	do	efetivo	trabalho	docente	e	a	importância	da	
docência	para	além	do	trabalho	prescrito,	definindo-a	como	um	fazer	intelectual.	Esse	tópico	se	desdobra	
em	três	vertentes,	a	fim	de	apontar	alguns	dos	desafios	pelos	quais	têm	passado	o	professor,	que	nesse	
trabalho o destaque foi para o tempo e sua organização que interferem na dinâmica do trabalho docente, 
a escrita das práticas pedagógicas como proposta de formação e a perspectiva discursiva de alfabetização.

Finalizo	esse	texto	retomando	algumas	questões	que	considero	relevante	destacar,	que	são:	a	necessidade	
de	professores	autônomos	e	 reflexivos,	a	organização	escolar	e	seu	 tempo,	assim	como	a	 formação	do	
professor ancorada na escrita de suas práticas, a valorização de seus saberes e o reconhecimento dos 
professores como produtores e mediadores da produção de conhecimentos, a partir da dimensão discursiva.

Ser professor

Conforme	explica	Nóvoa	(1992)	a	profissão	de	professor	se	consolidou	a	partir	da	atuação	do	Estado	
em substituição à ação da igreja que até então tinha o domínio sobre o ensino, o que foi um avanço, mas 
também houve a legitimação do poder estatal a partir da atuação do professorado, levando a certo controle 
da ação dos professores. A partir disso foi lançado um olhar especial em relação à formação de professores 
para embasamento do sistema educativo. E de acordo com esse autor, desde meados do século XIX o ensino 
normal	constitui	um	dos	lugares	privilegiados	de	configuração	da	profissão	docente	(p.	16).

As	escolas	normais	legitimam	um	saber	produzido	no	exterior	da	profissão	docente,	que	veicula	

uma concepção dos professores centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos; mas 

são	também	um	lugar	de	reflexão	sobre	as	práticas,	o	que	permite	vislumbrar	uma	perspectiva	

dos	professores	como	profissionais	produtores	de	saber	e	de	saber-fazer	(Nóvoa,	1992,	p.	16).

Não	pretendo	nesse	texto	aprofundar-me	na	história	da	profissão	docente,	entretanto	inicio	falando	da	
mesma para evidenciar que o papel do professor era de transmissor de conhecimentos, mas também para 
mostrar	que	desde	o	início	da	tentativa	de	profissionalização	da	profissão	existe	um	viés	para	a	configuração	
de	um	profissional	produtor	de	conhecimentos,	que	nos	leva	a	imaginá-los	como	autônomos	e	reflexivos,	
condições	fundamentais,	a	meu	ver,	para	o	enfrentamento	dos	desafios	atuais	da	profissão.
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A instituição escolar há muito se preocupa com a arte de ensinar, ela se destina a formar cidadãos para 
a	sociedade	e	para	 isso	existe	uma	figura	 fundamental	que	está	no	cerne	dessa	questão	para	que	esse	
objetivo seja alcançado, o professor. Este recebe da sociedade a tarefa de educar, de ensinar crianças, jovens 
e	até	adultos.	Sendo	assim,	o	professor	se	tornou	mais	importante	para	o	contexto	social	no	que	se	refere	à	
compreensão	de	mundo	ao	se	colocar	como	provocador	de	interações	e	interlocuções	humanas	que	poderão	
levar	à	construção	de	conhecimentos	ao	desenvolver	sua	atividade	docente;	pois	o	ensino	se	define	como	um	
processo	interativo,	interpessoal,	intencional,	finalizado	pela	aprendizagem	dos	alunos,	conforme	salienta	
Altet (apud SAUJAT, p. 16).

No	entanto,	ser	professor	não	tem	sido	tarefa	fácil,	pelo	contrário,	tendo	sido	cada	vez	mais	complexo	
desempenhar	essa	 função,	uma	vez	que	esse	profissional	 vem	sendo	desvalorizado	 social,	 cultural	e	
economicamente. O professor tem por tarefa ensinar, mas num cenário em que tudo se transforma 
avassaladoramente trazendo incertezas e instabilidades, a formação de outrora é colocada em cheque, pois 
já	não	dá	conta	de	atender	às	necessidades	cotidianas.	Apenas	ensinar	ler,	escrever	e	contar	já	não	é	suficiente	
e	diante	das	exigências	atuais	até	esses	conhecimentos	básicos	deparam-se	com	inúmeros	desafios,	tanto	
para quem ensina quanto para quem almeja aprender.

Por	isso,	ser	professor	alfabetizador	na	atual	conjuntura	pode	ser	um	constante	desafio,	uma	vez	que,	
não	basta	levar	os	alunos	a	uma	boa	prática	de	memorização,	nem	tampouco	depositar	um	número	imenso	
de	conteúdos	para	que	os	mesmos	repitam	de	 forma	perfeita,	pois	com	as	 transformações	sociais,	com	
o desenvolvimento do mundo informacional, qualquer pessoa e a qualquer momento pode ter acesso à 
informação.	Portanto,	o	objetivo	agora	é	ensinar	a	pensar,	a	refletir,	a	organizar	toda	essa	enxurrada	de	
informações	que	se	acumula	rapidamente.	Mas	será	que	o	professor	está	seguro	para	atender	a	toda	essa	
demanda? Arrisco em dizer que não, dessa forma acredito que se faz necessário repensar a formação 
continuada	desse	profissional	professor.

Políticas	públicas	têm	sido	pensadas	e	implementadas	objetivando	atender	às	exigências	da	atualidade,	
todavia não sejamos ingênuos em pensar que a solução para os problemas educacionais está centrada tão 
somente na formação do professor. Será ainda importante pensar no formato de formação a ser oferecida 
para não se correr o risco de reproduzir o que já está posto, sem nenhuma perspectiva de efetiva mudança. 
Defendo	aqui	o	investimento	na	formação	continuada,	mas	sem	perder	de	vista	o	contexto	em	que	o	professor	
desenvolve	sua	profissão,	que	na	maioria	das	vezes	é	uma	realidade	que	impossibilita	o	desenvolvimento	de	
um trabalho de qualidade. De acordo com Bicudo (2003, p. 24)

A	complexidade	da	instituição	escolar	e	dos	conflitos	que	criam	obstáculos	quase	intransponí-

veis para que essa instituição, aqui no Brasil, para que a escola possa minimamente dar conta 

de	sua	tarefa	definida	socialmente,	não	tem	sido	tratada	com	a	força	e	com	o	rigor	necessários,	

decorrentes	de	uma	vontade	política	explicitamente	posta	e	perseguida.	Os	cursos	de	formação	

de professores, ao contrário, têm sido constante objeto de crítica, acompanhada de movimentos 

que visam a reforma de currículos, estabelecimentos de políticas governamentais e efetivação 

de	investigações.

Penso que a formação do professor necessita ser vista como um processo inacabado, num constante 
devir,	que	coadune	formação	pessoal	e	profissional,	que	valorize	a	relação	teoria	e	prática,	bem	como	as	
relações	interpessoais,	em	serviço,	no	cotidiano	do	desenvolvimento	da	profissão,	buscando	articular	o	saber	
disciplinar,	pedagógico	e	de	experiência	(PIMENTA,	2007)	construídos	no	decorrer	da	sua	trajetória;	assim	
vai	se	delineando	o	saber	ser	professor.	Aquele	que	permanentemente	reflete	sobre	sua	prática,	pensa	em	
caminhos	que	levem	a	novas	construções,	se	constitui	autônomo,	autor	de	seus	atos	e	executa	aquilo	que	
antes	pensou	por	si	só,	sem	depender	do	pensar	do	outro	para	apenas	executar.
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	(...)	Os	professores	sempre	foram	um	corpo	de	executantes	que,	como	tal	nunca	participou	da	

seleção	da	cultura	escolar	a	da	definição	dos	saberes	escolares	necessários	para	a	formação	

dos alunos. Provenientes de comunidades religiosas ou de grupos leigos, os professores são 

historicamente vistos como estando subordinados ao serviço de autoridades mais altas. (...)  

Seu lugar de agir é a sala de aula, mas a classe é, ao mesmo tempo, o limite de seu poder 

(TARDIF e LESSARD, 2008, p. 78).

Tardif	e	Lessard	(2008)	sinalizam	que	o	professor	recebe	o	título	de	“executor”	que	tem	certa	autonomia,	
limitada	ao	espaço	de	sua	sala	de	aula.	Entretanto,	a	defesa	aqui	é	que	os	professores	sejam	sim	executores,	
mas de práticas pensadas, planejadas por si mesmos declarando-se como um intelectual por ter que pensar 
a todo tempo sobre suas práticas de ensino, ultrapassando os limites da sala de aula.

De	acordo	com	Tardif	e	Lessard	(2008)	a	escola	se	consolida	como	organização	social	e	se	difunde	no	fim	
do	século	XVIII,	mas	sua	expansão	acontece	nos	séculos	XIX	e	XX	por	meio	da	estatização,	obrigatoriedade	
escolar e democratização do ensino. Eles acrescentam dizendo:

Ora, é interessante constatar, inicialmente, que a escola conservou através dos séculos uma orga-

nização básica relativamente estável, sobre a qual veio lentamente instalar-se uma administração 

e uma burocracia cada vez mais pesadas e onipresentes (p. 56 e 57).

Parece-me	evidente	a	necessidade	de	alterações	no	interior	da	instituição	escolar,	devido	às	inúmeras	
e	 ligeiras	transformações	pelas	quais	vem	passando	a	sociedade	contemporânea,	a	chamada	sociedade	
globalizada,	do	conhecimento	ou	da	informação,	a	fim	de	atender	às	novas	necessidades	educacionais.	Como	
palco de construção de conhecimentos docentes e discentes a escola precisa repensar sua responsabilidade 
social e se reorganizar. Ela é lugar importante, pois é onde o trabalho do professor se realiza; é reconhecida 
como o lugar da organização do trabalho docente; e para que esse trabalho seja de qualidade seria necessário 
aprofundar	a	reflexão	em	torno	de	algumas	questões,	tais	como:	sua	organização,	seus	objetivos	escolares,	
a organização do tempo, seu currículo e etc.

A	escola	com	sua	estrutura	física	e	social	definidas	é	também	o	espaço	onde	as	relações	de	trabalho	
são desenvolvidas em interação com os diversos sujeitos que lá atuam. Sendo necessário normas e 
regulamentações,	que	se	mal	organizados	podem	interferir	no	desenrolar	do	trabalho	do	professor.	Sua	
organização administrativa interfere diretamente na organização pedagógica, que se esta primeira não 
estiver bem estruturada poderá emergir uma interferência negativa.

Assim	o	contexto	escolar	constitui,	concretamente,	um	verdadeiro	ambiente	cuja	contingência	

pesa	enormemente	sobre	as	condições	de	trabalho	dos	professores.	Por	exemplo,	veremos	que	

a	falta	de	recursos	e	de	tempo	e	a	escassez	de	instrumentos	pedagógicos	são	fatores	“materiais”	

frequentemente	mencionados	pelos	professores	como	estando	entre	as	maiores	dificuldades	

dessa	profissão.	(TARDIF	&	LESSARD,	2008,	p..55-56).

Portanto, ao se discutir a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos, seria interessante dar uma 
atenção especial para a escola como organização do trabalho docente, como ponto crucial para que os 
professores possam desenvolver sua atividade de ensinar de maneira mais adequada às necessidades de seus 
alunos	e	suas	também.	Por	isso,	acredito	na	relevância	da	análise	do	contexto	em	que	a	referida	atividade	
acontece.	Pensar	em	ensino/aprendizagem	nos	inclina	a	pensar	nas	questões	estruturais	que	envolvem	essas	
atividades, sem omitir o suporte necessário que precisa ser oferecido. Sendo assim, a organização escolar 
deveria	ser	como	uma	orquestra	bem	afinada	e	harmoniosa	para	a	eficácia	do	trabalho.	Mas,	será	que	estamos	
podendo contar com toda essa harmonia?
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O trabalho docente – desafios para o professor alfabetizador

Como vimos anteriormente a organização escolar afeta diretamente o trabalho docente, podendo afetar 
positiva ou negativamente dependendo do seu funcionamento e cobranças. E autores mostram que esse 
trabalho	tem	sido	bastante	árduo,	pesado	para	os	professores	(NÓVOA,	1992;	TARDIF	e	LESSARD,	2008).	A	
organização da escola está ligada ao modelo produtivo que regula os comportamentos dos sujeitos que nela 
atuam, por isso a escola

Ela	submete	esses	indivíduos	(professores	e	alunos)	a	regras	impessoais,	gerais,	abstratas	fixadas	

por	leis	e	regulamentos.	Ela	estabelece	um	sistema	de	vigilância,	de	punições	e	recompensas	que	

não	se	limitam	aos	“conteúdos	de	aprendizagem”,	mas	também	a	suas	formas	e	modos:	atitudes	

e	posturas	corporais,	modos	de	se	exprimir,	de	sentar-se,	etc.	Dentro	da	escola,	o	trabalho	escolar	

– ou seja, o conjunto de tarefas cumpridas pelos agentes escolares, inclusive os alunos – é, ele 

próprio,	padronizado,	dividido,	planificado	e	controlado	(TARDIF	&	LESSARD,	2008,	p.	24).

O trabalho docente, que tem por meta o ensino, não deveria ser equiparado ao trabalho industrial, 
em	que	basta	prescrever	o	que	deve	 ser	 feito	que	 seus	operários	executarão	atingindo	os	objetivos	
estabelecidos, o que poderá ser observado a curto prazo e com certa precisão, já que, o produto é um 
objeto que pode ser controlado e manipulado. A docência trabalha com o ser humano, dotado de raciocínio, 
sentimentos e vontade própria, logo, esse trabalho não consiste em transformar e/ou produzir objetos, 
pelo contrário, à medida que o trabalhador/professor se envolve nesse trabalho transforma e também 
é transformado, numa interlocução. Assim, docência vai além da prescrição, pois seus agentes precisam 
interpretar	e	dar	sentido	a	suas	ações.

Os professores não aplicam nem seguem os programas escolares mecanicamente; ao contrário, 

apropriam-se deles e os transformam em função das necessidades situacionais que encontram, 

das	suas	experiências	anteriores,	bem	como	de	muitas	outras	condições,	como	seu	entendimento	

da matéria, sua interpretação das necessidades dos alunos, os recursos disponíveis, o andamento 

da	turma,	suas	preferências	e	valores,	etc.	(TARDIF	&	LESSARD,	2008,	p.	211).

Dessa forma, a docência pode ser entendida como um trabalho intelectual, que pela sua natureza precisa 
ser	planejado,	refletido,	elaborado,	reelaborado	para	finalmente	ser	executado.	Moreira	(2007,	p.	269)	diz	
que	“a	atividade	intelectual	é	questionar	o	que	parece	inscrito	nas	coisas,	com	a	intenção	de	mostrar	que	
as	coisas	não	são	inevitáveis”.	Porém,	certos	desafios	podem	aparecer	e	frustrar	a	execução	desse	trabalho,	
ainda	que	tenha	todo	rigor	intelectual.	Dentre	os	vários	desafios	pelos	quais	o	professor	alfabetizador	tem	
passado,	destaco	o	desafio	de	lidar	com	o	tempo	para	melhor	organizar	seu	trabalho,	a	escrita	de	suas	práticas	
mostrando	a	importância	de	ser	um	professor	reflexivo	e	preocupado	com	sua	formação	e	a	busca	de	novas	
perspectivas para efetivamente alfabetizar seus alunos.

O tempo
Fetzner	(2010)	propõe	a	observação	das	práticas	escolares	em	relação	ao	tempo	e	espaços	que	organizam	

a cultura escolar. Se não houver vigilância e organização desse tempo várias atividades inerentes ao trabalho 
docente	ficam	por	fazer.	Isso	constitui	uma	barreira	a	transpor,	um	desafio	a	enfrentar.	O	tempo	acaba	sendo	
utilizado	por	atividades	não	previstas	no	cotidiano	escolar	ou	se	torna	inútil	por	não	ser	ocupado	devido	a	
tantos	outros	entraves	que	surgem,	tais	como	ausência	de	profissionais	por	diversas	razões,	utilização	do	
tempo com atividades vistas como irrelevantes por parte dos professores e etc., interferindo diretamente nas 
práticas	pedagógicas,	mas	que	o	corpo	docente	posteriormente	terá	que	dar	conta;	enfim,	falta	tempo	para	
o ensino-aprendizagem.
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A	quantidade	de	atividades	a	 serem	realizadas	parece	ser	 tanta	que	as	necessidades	ficam	

aguardando	o	tempo	em	que	as	coisas	se	resolverão	(...)	enquanto	isso	o	tempo	passa,	“escorre”	

entre fazeres e dizeres cotidianos que não são os escolhidos conscientemente por seus atores, é 

o tempo da alienação (FETZNER, 2010, p. 77).

A	autora	chama	atenção	ainda	para	outros	dois	tipos	de	tempo:	tempo	de	emancipação	e	tempo	“fuga”.	 
O	tempo	de	emancipação	seria	o	tempo	livre	que	Fetzner	(2010,	p.	80)	diz	que	“desta	emancipação	decorrem	
o uso criativo do tempo e o desenvolvimento histórico, a capacidade de romper com a situação da qual 
somos	refém,	o	tempo	imposto	pelo	desenvolvimento	do	capital”.	Já	o	tempo	“fuga”,	diferente	do	tempo	livre,	
caracteriza-se	pelo	tempo	que	se	perde	deixando	para	traz	objetivos	não	alcançados.	Buscar	compreender	
a organização do tempo escolar poderá trazer pistas para se pensar numa melhor organização do trabalho 
docente.

A escrita das práticas pedagógicas
A escrita das práticas pedagógicas pode ser um caminho de formação para o professor que almeja 

ressignificar	seu	trabalho.	Ao	optar	por	escrever	sobre	o	que	realizam,	os	professores	precisam	fazer	escolhas	
e	reflexões	que	viabilizem	tal	escrita.	Entretanto,	eis	aí	mais	um	desafio,	pois	como	afirma	Chartier	(2007)	
falar sobre o que faz é uma tarefa mais fácil para o professorado, contudo é mais fácil ainda falar de algo 
dito por outros do que o que se tenha feito; mas a consolidação da escrita desse fazer torna-se uma barreira 
maior	trazendo	certas	resistências	e	reticências.	Afinal,	não	é	costume	entre	os	docentes	escreverem	sobre	
o	que	fazem,	não	há	o	desejo	e	a	necessidade	do	registro,	e	também,	sempre	surgem	as	indagações	acerca	
do que, para que e para quem escrever.

Sem	dúvida	o	professor	é	um	ser	dotado	de	 inúmeros	 saberes,	que	acabam	ficando	no	mundo	do	
desconhecimento, pois em geral não são difundidos e compartilhados, não ganham a devida visibilidade. 
Torna-se importante que o professor escreva sobre suas práticas com o objetivo de formação e não como 
numa pesquisa universitária. E para uma escrita fecunda, seria interessante desvinculá-la da imposição que 
muitas vezes ocorre por meio das autoridades educacionais. A escrita marca, documenta, legitima os saberes 
docentes;	embora,	em	concordância	com	Chartier	(2007,	p.	244)	acredito	que	“não	deixar	traço	escrito	não	
significa	não	deixar	traço	na	memória.	Certas	trocas	entre	colegas,	discussões	com	os	formadores	e	conversas	
face a face tem sua riqueza e pertinência”. A autora diz ainda que:

Assim,	no	momento	em	que	as	práticas	são	(enfim)	retiradas	da	esfera	prático	oral	em	que	elas	

estiveram,	durante	muito	tempo	confinadas,	o	desejo	de	torná-las	legítimas	pela	escrita	não	deve	

chegar ao ponto de se acreditar na superioridade intrínseca do poder de escrever sobre o poder 

de	dizer,	nem	ao	saber	sobre	o	“saber	fazer”	(CHARTIER,	2007,	p.	246).

Diante	do	exposto	pode-se	inferir	que	o	saber	prático	dos	professores	é	tão	valioso	quanto	os	conhecimentos	
oriundos das pesquisas. Tais conhecimentos somente se tornam referência quando reelaborados; pois, as 
pesquisas constroem conhecimentos cujo objeto é limitado e abstrato, enquanto que a prática contada 
e	escrita	pelos	que	nela	atuam	trazem	a	complexidade	do	vivido,	e	consequentemente	mais	pertinência	
cognitiva,	porém	não	basta	que	o	conhecimento	fique	alicerçado	apenas	na	prática,	fazendo-se	necessário	
o entrelaçamento teórico.

A perspectiva discursiva de alfabetização
Concordamos com Soares (2003) que a alfabetização compreende o processo de aquisição e apropriação 

do	sistema	de	escrita	alfabética	e	ortográfica	e	não	deve	ocorrer	fora	de	um	contexto	de	letramento,	que	
de	acordo	com	a	autora,	é	o	desenvolvimento	das	habilidades	para	usar	a	escrita	e	a	leitura	em	contextos	
sociais da língua escrita. Entretanto, esse processo não é simples, justamente porque vai além da repetição e 
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memorização;	torna-se	ainda	mais	complexo	quando	há	insistência	nos	moldes	tradicionais	para	alfabetizar.
Além	dos	desafios	de	lidar	com	a	organização	do	tempo	e	as	escritas	das	práticas	docentes,	atualmente	

o	professor	alfabetizador	também	se	vê	desafiado	a	buscar	outras	perspectivas	de	ensino,	uma	vez	que,	a	
prática tradicional não está dando conta de proporcionar aos alunos, principalmente os da classe popular, 
uma alfabetização de maior qualidade.

Para ser capaz de envolver os alunos para o domínio da língua escrita, nossa proposta é alfabetizar letrando 
(MARLENE, 2014), a partir da perspectiva discursiva de alfabetização (SMOLKA, 2012; ANDRADE, 2010), que 
seria	mais	um	desafio	para	os	alfabetizadores	que	objetivam	formar	leitores	e	escritores	competentes.

Alfabetizar	com	base	na	perspectiva	discursiva	significa	considerar	os	saberes	dos	alunos,	valorizar	os	
conhecimentos que eles já levam para a escola. Além disso, se faz necessário proporcionar espaço/tempo 
para	o	trabalho	com	a	oralidade,	para	que	eles	possam	se	expressar,	dizer	o	que	sabem,	o	que	estão	pensando	
sobre a leitura e a escrita e que caminho estão percorrendo para a construção de seus conhecimentos, 
valorizando assim a voz dos aprendizes.

Todavia, essa valorização da voz discente só poderá ocorrer se compreendermos que os alunos são seres 
ativos	no	processo	de	aprendizagem.	Alguém	que	reflete	e	pode	ter	seus	próprios	posicionamentos,	já	que,	
não	são	apenas	receptores	das	informações	do	professor,	e	assim,	vão	se	tornando	seres	autônomos.	Dessa	
forma,	fica	explicito	que	o	professor,	na	sala	de	aula,	não	é	o	único	a	produzir	conhecimentos.

Nessa perspectiva, valorizamos o trabalho com a linguagem, pois nos constituímos na e pela linguagem, 
na	relação	com	o	outro;	portanto,	a	troca	de	experiências	com	os	interlocutores	é	de	suma	importância	para	a	
aprendizagem, que deve ocorrer a partir do interesse dos alunos, para que assim, ler e escrever tenha sentido.

Algumas considerações

Esse	trabalho	objetivou	fomentar	a	reflexão	em	torno	da	complexidade	que	é	ser	professor	nos	dias	atuais,	
sobretudo alfabetizador, trazendo para o debate uma breve menção sobre o papel outrora desenvolvido 
pelo professor de mero transmissor de conhecimentos e seu papel atualmente, que se quer como autônomo 
e	reflexivo,	provocador	de	interações	e	interlocuções	humanas	que	formem	alunos	também	autônomos	e	
construtores de conhecimentos.

Diante	das	constantes	transformações	sociais	e	cientificas	que	se	encarregam	de	trazer	novas	exigências	
de	modo	geral,	exige-se	também	inovações	na	organização	escolar	e	para	o	professor.	Dessa	forma,	algumas	
questões	precisam	ser	consideradas,	tais	como:	a	complexidade	de	ser	professor	atrelada	à	complexidade	da	
instituição	escolar	com	seus	conflitos,	entraves	e	difícil	organização,	inclusive	para	a	articulação	do	tempo	
tão	necessário	à	organização	do	trabalho	docente.	Outra	questão	levantada	nesse	texto	se	refere	à	formação	
do professor por um novo viés, o da escrita de suas práticas, acreditando ser este um caminho fecundo para 
a	reflexão	permanente	da	prática	pedagógica	e	por	isso	formadora,	que	possibilita	documentar	os	saberes	
profissionais,	que	embora	existentes,	muitas	vezes	ficam	sem	visibilidade.

Chamamos	a	atenção	também	para	o	desafio	de	alfabetizar	na	perspectiva	discursiva	da	 linguagem,	
ensinando a partir dos conhecimentos dos alunos, valorizando a voz discente e proporcionando a troca de 
experiências	entre	os	interlocutores	envolvidos	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	de	maneira	a	tornar	
esse	processo	mais	significativo.

Para	o	enfrentamento	das	tensões	e	desafios	instaurados	em	torno	da	atuação	docente,	penso	que	esse	
trabalho suscitou algumas pistas que apontam para a valorização dos saberes dos professores, para uma 
formação em que se articule teoria e prática, em que se evidenciem os saberes práticos docentes alicerçados 
teoricamente,	dando	a	esses	professores	maior	autonomia	profissional,	 legitimando	sua	condição	de	
produtores de conhecimentos, capazes de formarem alunos leitores e escritores, também autônomos e 
igualmente capazes de construírem seus próprios conhecimentos, a partir da mediação docente.
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Dilemas da formação no início da carreira docente:  
a experiência com alfabetizadores

Silvana Maria Bellé Zasso
Ana do Carmo Goulart Gonçalves
Gabriela Medeiros Nogueira
Universidade Federal do Rio Grande

Resumo: Este artigo resulta de uma pesquisa realizada em 2016 com professores alfabetizadores em início 
de carreira docente que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental na rede municipal da cidade 
do	Rio	Grande	–	RS.	É	um	projeto	de	pesquisa,	e	também	de	extensão,	voltado	para	a	formação	continuada,	
uma vez que buscou acompanhar os professores neste período inaugural da docência. O objetivo da pesquisa 
foi	 identificar	os	desafios,	dilemas	e	aprendizagens	dos	professores	alfabetizadores.	Os	 resultados	 iniciais	
indicam	que	os	professores	nem	sempre	se	sentem	seguros	em	relação	ao	exercício	da	docência;	por	vezes	
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não apresentam clareza do papel da coordenação pedagógica na escola; não demonstram segurança e 
autonomia em seus planejamentos. Esses resultados são indicativos de que é necessário olhar para o professor 
alfabetizador	iniciante	na	docência,	conhecer	suas	fragilidades	e	dificuldades,	a	fim	de	construir	estratégias	de	
acompanhamento e apoio no momento inicial da constituição docente.
Palavras-chave: Alfabetização. Formação continuada. Início da carreira docente.

Introdução

Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada no ano de 2016 com professores em início de carreira 
que atuam nos três anos do Ciclo de Alfabetização do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino 
da cidade do Rio Grande – RS. Trata-se de um projeto que se caracteriza ao mesmo tempo por pesquisa 
e	extensão	e	que	tem	o	intuito	de	acompanhar	os	professores	alfabetizadores	nos	três	primeiros	anos	de	
docência. Acreditamos que inauguramos, pelo menos na região, um campo potente e inovador de ação e 
pesquisa em formação continuada de professores em início de carreira, porque não temos conhecimento 
de	ações	e	pesquisas	no	Brasil,	cujo	foco	seja	este	período	de	inserção	profissional.	Caracterizamos	como	
docentes	novos,	professores	que	ingressaram	na	carreira	do	magistério	por	concurso	público	e	que	tem	até	
três anos de docência, uma vez que é esse o tempo previsto na legislação brasileira como estágio probatório 
na carreira docente, com o propósito de acompanhar e investigar a inserção de professores do Ciclo da 
Alfabetização	em	seus	desafios,	dilemas	e	aprendizagens.

Cabe	registrar	que	a	escolha	por	essa	temática	de	pesquisa	teve	sua	origem	na	experiência	da	Pasantías 
que	são	missões	de	trabalho,	de	curta	duração,	com	Intercâmbio	Regional	no	âmbito	do	Programa	de	Apoio	
ao Setor Educacional do Mercosul – PASEM1, realizadas a partir de Edital	Público	lançado	pelo	Ministério	
da Educação, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
voltado para a formação inicial e continuada de professores.

No primeiro semestre de 2014 a Universidade Federal do Rio Grande- FURG participou deste programa 
e	recebeu	por	uma	semana	pesquisadores	e	docentes	do	Uruguai,	da	Argentina	e	de	outras	 instituições	
de	ensino	do	Brasil,	os	quais	se	dedicam	ao	ensino,	pesquisa	e	extensão	com	a	temática	sobre	formação	
de	professores.	Na	ocasião,	ficamos	muito	impressionados	e	interessados	pelos	relatos	dos	professores	do	
Uruguai e da Argentina sobre a formação direcionada aos Docentes Noveles	e	isso	nos	fez	refletir	sobre	a	
importância	deste	trabalho,	e	ao	mesmo	tempo,	sobre	a	inexistência	de	uma	proposta	dessa	natureza	no	
Brasil,	mais	especificamente	nos	cursos	de	formação	de	professores	da	FURG.	Desse	modo,	consideramos	que	
há uma grande demanda em relação ao acompanhamento dos professores no início da docência bem como 
um	campo	muito	potente	a	ser	explorado	e	investigado.	Motivados	pelas	experiências	realizadas	nos	países	
vizinhos,	começamos	a	estudar	sobre	diferentes	ações	voltadas	para	Docentes	Noveles,	especialmente	a	
partir da Série Acompañar los primeiros pasos en la docencia organizada por Beatriz Alen y Andrés Allegroni 
e publicada pelo governo argentino em 2009. Desse modo, ousamos dar início no primeiro semestre de 2016 
a	realização	do	projeto	de	pesquisa	e	extensão	intitulado:	“Professores	iniciantes	na	carreira	do	magistério:	
desafios	e	perspectivas”.

Constatamos que acompanhar docentes em início de carreira, especialmente, aqueles que se dedicam 
ao ciclo da alfabetização do Ensino Fundamental, propiciou um espaço/tempo de formação diferenciada 
tanto a eles, como a nós pesquisadores e professores do curso de Pedagogia, mesmo com mais de 20 anos de 
experiência	em	formação	inicial	e	continuada	de	professores	alfabetizadores,	mas	sem	ter	por	foco	o	período	
inicial da docência que traz particularidades importantes para o trabalho a ser desenvolvido. Neste sentido, 
apresentamos	aqui	alguns	dados	sobre	as	maiores	angústias,	necessidades	e	desafios	dos	professores	nos	
três	primeiros	anos	de	exercício	da	docência.

1 O PASEM é um Programa de ação conjunta do Mercosul com a União Europeia, cujo objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade 
da educação, por meio do fortalecimento da formação profissional docente na Argentina, no Brasil, Paraguai e Uruguai.
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Neste	trajeto	investigativo	buscamos	identificar	as	expectativas	dos	professores	ao	ingressar	na	carreira	
docente	enfocando	os	principais	desafios	que	eles	enfrentam	ao	assumir	sua	atividade	profissional.	Além	
disso, buscamos reconhecer as estratégias que eles utilizam no intuito de resolver os problemas do cotidiano, 
em sala de aula diretamente com os alunos e seus familiares e com a escola como um todo.

A	seguir	apresentamos	as	bases	 teóricas	que	pautaram	as	ações	propostas	sobre	 formação	 inicial	e	
continuada de professores.

Aspectos teóricos
A	formação	do	professor	é	bastante	complexa,	considerando	principalmente	a	multiplicidade	de	aspectos	

envolvidos na docência. Além disso, não é algo que se realiza em um período determinado, pois a formação se 
dá	em	várias	instâncias,	ou	seja,	formação	inicial	que	pode	ser	em	nível	médio	com	os	“quase	extintos”	Cursos	
Normais, na graduação, na pós-graduação, ou em cursos de curta duração. Também podemos considerar 
a auto-formação sendo aquela que o docente realiza através de leituras, de participação de palestras, 
seminários,	reuniões,	etc.

Considerando	a	importância	de	conhecer	a	especificidade	da	tarefa	docente,	e	discordando	inteiramente	
do	que	se	ouve	em	diversos	segmentos,	sobre	a	possibilidade	de	pessoas	sem	formação	específica	exercerem	
a docência, trazemos as palavras de Cunha (2004, p. 41):

[...] ser professor, não é tarefa que qualquer um faz, pois a multiplicidade de saberes e conheci-

mentos	que	estão	em	jogo	na	sua	formação,	exige	uma	dimensão	de	totalidade,	que	se	distancia	

da	lógica	das	especificidades,	tão	cara	a	muitas	outras	profissões,	na	organização	taylorista	do	

mundo do trabalho.

Para	ser	professor	não	basta	saber	o	conteúdo,	ter	bom	senso	ou	gostar	dos	alunos	como	indicou	Gauthier	
(1998) na década de 90. De acordo com o referido autor:

[...] quem ensina sabe muito bem que, para ensinar, é preciso muito mais do que simplesmente 

conhecer a matéria, mesmo que esse conhecimento seja fundamental. Quem ensina sabe que 

deve planejar, organizar, avaliar, que também não pode esquecer os problemas de disciplina, e 

que	deve	estar	atento	aos	alunos	mais	agitados,	muito	tranqüilos,	mais	avançados,	muito	lentos,	

etc.	(GAUTHIER,	1998,	p.	20)

Esses aspectos destacados por Gauthier acompanham e interferem no ser professor ao longo da carreira, 
pois a cada ano ele assume uma nova turma e desse modo precisa reestruturar sua prática, em algum 
momento na sua carreira pode trocar de escola, ou a escola trocar a equipe diretiva, ou ainda haver mudanças 
nas	políticas	públicas	no	país,	as	quais	incidem	diretamente	no	cotidiano	das	escolas.

Cabe salientar que o professor é constantemente assolado por um grande contingente de mudanças que 
interfere diretamente em sua prática docente, mesmo aqueles com muitos anos na carreira, que teoricamente 
estariam	mais	estabilizados	na	profissão.Essas	mesmas	mudanças	 também	afetam	os	professores	que	
ingressam	na	carreira,	os	quais	ainda	não	tiveram	tempo	suficiente	para	construírem	uma	rotina	e	uma	certa	
experiência	docente.

Portanto, pensar nas possibilidades formativas é perceber o início da carreira como pesquisa (PIMENTA 
e	LIMA,	2008).	Diante	desta	afirmação	é	preciso	investigar	os	caminhos	que	vão	sendo	trilhados	ao	refletir	
sobre uma prática pedagógica voltada para um grupo, para uma escola e para uma comunidade. Segundo 
Tardif	(2007)	“a	imersão	é	necessariamente	formadora”,	a	qual	provoca	crenças,	olhares,	representações	
sobre a prática docente. Podemos ainda dizer que a imersão também é a oportunidade de rever conceitos, 
repensar	decisões	e	refazer,	replanejar.
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De	acordo	com	Alen	(2009,	p.	10)	“Distintas	experiencias	e	investigaciones	han	demostrado	la	importancia	
que	representa	sostener,	acompañar,	guiar,	ayudar	a	los	que	se	están	iniciando	en	el	oficio	de	enseñar”.

Entendemos que o dinamismo do saber e do fazer docente são práticas que se transformam constantemente. 
Estamos	sempre	vivenciando	novas	situações	que	nos	 impõe	outras	 formas	de	compreender	as	mesmas	
questões,	as	quais	emergem	no	cotidiano	da	experiência	profissional.	Somos	sujeitos	socioculturais,	fazendo-
nos	constantemente	em	meio	a	tempos	e	a	espaços	que	ao	mesmo	tempo	que	nos	influenciam,	são	por	nós	
influenciados.	Somos	atores,	somos	passado,	presente	e	também	futuro,	somos	profissionais,	professores	e	
professoras	e,	como	afirma	Teixeira	(2001,	p.	180),	“professores	são	contemporâneos	de	seu	próprio	tempo	
e	contexto,	como	também	são	memória”.

Interessante	destacar	que	a	formação	continuada	tem	sido	tema	de	diversos	debates	e	discussões	entre	os	
profissionais	comprometidos	com	a	área	educativa.	O	tema	chama	a	atenção	por	tratar	de	problematizações	
relacionadas	à	ação	profissional	no	exercício	da	docência,	e	assim,	propõe-se	debates	que	promovam	refletir	
sobre o ato educativo como uma atuação dinâmica, onde saberes teóricos são constantemente vivenciados 
e produzidos.

Ao	serem	proporcionados	debates	com	os	profissionais	que	exercem	a	docência,	percebemos,	por	
diversas	ocasiões,	que	em	seus	discursos	explicitam	a	necessidade	de	formação	continuada	a	partir	de	suas	
problemáticas	de	sala	de	aula,	ou	seja,	seus	dilemas,	dúvidas	e	incertezas2.

As	teorias	que	embasam	as	práticas	realizadas	pelos	(as)	professores	(as)	nem	sempre	se	aproximam	das	
teorias	defendidas	por	eles	em	seus	discursos.	Neste	sentido,	esta	experiência	piloto	de	acompanhamento	
dos professores do ciclo da alfabetização em início de carreira possibilitou o relato e análise das práticas 
de	sala	de	aula,	numa	busca	incessante	de	aproximação	entre	os	conceitos	discutidos	e	estudados	com	as	
ações	de	sala	de	aula.

Silva (1999) entende que por traz do conceito de teoria está uma estreita relação entre essa e a realidade. 
Acredita	o	autor	que	a	teoria	não	se	limita	a	“[...]	descobrir,	a	descrever,	a	explicar	a	realidade:	a	teoria	estaria	
irremediavelmente implicada na sua produção” (SILVA, 1999, p.11). Assim, entendemos que, ao relatar uma 
prática	de	trabalho	não	se	está	simplesmente	descrevendo-a,	mas	explicitando	teorias.

É a partir desta concepção de produção de conhecimento que defendemos a importância da escuta e 
diálogo	reflexivo	com	os	professores.	O	que	eles	têm	a	dizer	a	respeito	dos	dilemas	de	sua	prática	pedagógica,	
de	suas	percepções	sobre	a	escola	e	também;	de	suas	histórias	de	vida,	pois	entendemos	que	é	possível	
encontrar	em	tais	histórias,	vestígios	sobre	as	razões	de	suas	tomadas	de	decisões	e	propostas	de	trabalho	
em sala de aula. Este espaço de relato e de escuta atenta, no nosso ponto de vista, valoriza os docentes e os 
coloca numa relação de produção de conhecimento e de aprendizagens. Isto nos parece essencial em um 
trabalho de formação continuada.

Neste	sentido,	mesmo	concordando	com	o	que	Hall	(1998)	diz	sobre	as	palavras,	ao	explicar	que	são	
limitadas	e	caracterizá-las	como	“multimoduladas”,	acreditamos	que	 “ao	dizer”	os	professores	poderão	
ressignificar	por	meio	de	seus	relatos,	suas	compreensões	em	relação	a	docência	e,	especificamente,	sobre	
a alfabetização. Para o referido o autor as palavras:

[...]	sempre	carregam	ecos	de	outros	significados	que	elas	colocam	em	movimento,	apesar	de	

nossos	melhores	esforços	para	cerrar	o	significado	[...]	Existem	sempre	significados	suplementares	

sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e subverterão nossas tentativas para 

criar	mundos	fixos	e	estáveis	(HALL,	1998,	p.	41).

2 Alguns Projetos e Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores realizados: a) Alfabetização e letramento nos 
três anos iniciais do ensino fundamental: uma proposta de investigação-ação (RENAFOR, 2012), b) Programa de formação continuada 
em alfabetização e letramento para professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental nos municípios de Santa Vitória do 
Palmar e São Lourenço do Sul (PROEXT, 2014); c) Grupo de Estudos em Alfabetização e letramento na infância (GEALI).
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A	criação	de	“mundos	fixos	e	estáveis”	poderia	aparecer	apenas	como	uma	necessidade	de	demonstrar	
conhecimento	sobre	os	sentidos	exatos	de	cada	fato	da	vida	dos	professores.	Cada	momento,	desta	forma,	
assumiria	um	significado	explícito	e	encontraria	palavras	certas	para	“vestir”	suas	ideias.	Seriam	“certezas”	
que	asfixiariam	o	dinamismo	das	metamorfoses,	que,	ao	invés	de	libertar	a	memória	ao	encontro	de	“outros	
significados”	(se	isto	for	possível),	a	torna	fiel	a	uma	única	maneira	de	compreender	os	fatos.

Nesta pesquisa procuramos construir um ambiente onde os professores se sentiram à vontade para dialogar 
com	“certezas	e	incertezas”	próprias.	Neste	movimento,	pensamos	sobre	seus	dilemas	pedagógicos,	sociais	
e num sentido de grupo de estudo e pesquisa (des) construímos coletivamente práticas de planejamento, 
redirecionamos	algumas	atividades	de	sala	de	aula	e,	por	fim,	repensamos	as	práticas	pedagógicas	relatadas	
pelos	professores	participantes.	Além	disso,	explicitamos	por	meio	da	pesquisa	alguns	temas	fundamentais	
acerca da inserção na carreira docente.

Neste sentido, ter um espaço de formação para os professores que ingressam no magistério é 
imprescindível,	para	que	eles	possam	falar	sobre	suas	angústias,	medos,	incertezas	e	inseguranças	e	assim	
refletir	em	conjunto	em	possibilidades	de	ações	no	cotidiano.

Alen (2005, p. 2005) ressalta que:

Más allá de las acciones informales que puedan producirse, y que de hecho se producen entre 

los colegas de las escuelas, resulta imprescindible contar con espacios sistemáticos donde sea 

posible	reflexionar	sobre	lo	que	se	hizo,	compartir	inquietudes	con	otros	y	encontrar	respuestas.

Algumas	dessas	 investigações	de	acompanhamento	dos	docentes noveles utilizam a narrativa como 
instrumento	e	estratégia	para	a	reflexão.	Neste	sentido,	Sallé	(2014,	p.	15)	considera	que:

Las	narrativas	son	producciones	que	evidencian	su	potencia	para	explicitar	la	complejidad	de	

los lechos e situaciones educativas, a los que se enfrentarlos docentes noveles en sus primeras 

experiencias	laborales.	Su	riqueza	polifónica	deriva	de	la	diversidad	de	actores	presentes	y	los	

escenarios que no siempre son familiares al docente.

Desse	modo,	o	acompanhamento	dos	professores	em	início	da	carreira	possibilita	refletir,	a	partir	dos	
diálogos	e	dos	relatos	da	prática,	de	forma	mais	analítica	e	aprofundada	os	dilemas,	as	dúvidas	e	as	propostas	
elaboradas.	Nesta	diversidade	de	relatos,	encontramos	aspectos	que	aproximam	e	identificam	o	grupo	por	
estarem ingressando na docência e atuarem em anos do ciclo da alfabetização.

Assim,	 se	caracterizou	como	um	trabalho	coletivo	e	de	 reflexão	sistemática	sobre	o	 fazer	docente,	
considerando	como	 foco	a	 realidade	de	cada	um	dos	participantes.	 Isso	possibilitou	uma	experiência	
diferenciada	daquelas	que	vem	sendo	tradicionalmente	ofertadas,	as	quais	se	caracterizam	por	formações	em	
massa, em grande escala com diferentes multiplicadores, sem que sejam consideradas de fato as realidades 
dos que estão participando da formação.

Segundo Imbernón (2009, p.16),

Ganha terreno a opção que não deseja apenas analisar a formação como o domínio das disciplinas 

científicas	ou	acadêmicas,	mas	sim	a	que	propõe	a	necessidade	de	estabelecer	novos	modelos	

relacionais e participativos na prática da formação. Isso nos conduz a analisar o que aprendemos 

e o que temos ainda a aprender.

É nesta perspectiva defendida por Imbernón (2009) que apostamos neste campo de ação e pesquisa, uma 
vez	que	“olhamos”	as	práticas,	os	desafios	e	as	suas	contradições	em	uma	dinâmica	de	relato,	narração	e	
intervenção.	Constituindo	assim	um	grupo	com	capacidade	de	“escuta	do	outro”	profissional	com	a	intenção	
de	perceber	“[...]	o	que	aprendemos	e	o	que	temos	ainda	a	aprender”	(2009,16).
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Temos	uma	história	de	formação	inicial	que,	embora	muitas	vezes,	busque	a	aproximação	com	a	dinâmica	
da	 realidade,	nem	sempre	 tem	êxito	por	diversas	dificuldades	de	ordem	 legal,	estrutural	e	até	mesmo	
financeira.	Neste	sentido,	pesquisadores	mostram	que	o	que	prepondera	são	cursos	que	desenvolvem,	em	
sua	maioria,	um	currículo	formal	com	conteúdos	distante	da	realidade	da	sala	de	aula.

Pimenta (2012) destaca três pesquisas acerca da formação inicial (PICONEZ, 1991; PIMENTA, 1994; LEITE, 
1995), ressaltando que as mesmas,

[...] têm demonstrado que os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com 

conteúdos	e	atividades	distanciados	da	 realidade	das	escolas,	numa	perspectiva	burocrática	

e	cartorial	que	não	dá	conta	de	captar	as	contradições	na	prática	social	de	educar,	pouco	tem	

contribuído	para	gestar	uma	nova	identidade	do	profissional	docente	(PIMENTA,	2012,	p.16-17)

Nossa	intenção	é	de	contribuir	com	a	formação	dos	profissionais	em	início	de	carreira,	no	sentido	de	
aprender	e	intervir	pedagogicamente	sobre	os	desafios,	dilemas,	incertezas	e	proposições	que	a	vivência	da	
docência	lhes	impõe.	Problematizando	o	contexto	profissional,	a	carreira,	a	dinâmica	de	trabalho	nos	diversos	
espaços da escola, bem como, a sua identidade.

De acordo com Nóvoa (2007, p.16):

A	identidade	é	um	lugar	de	lutas	e	de	conflitos,	é	um	espaço	de	construção	de	maneiras	de	ser	e	

estar	na	profissão.	Por	isso,	é	mais	adequado	falar	em	processo	identitário,	realçando	a	mescla	

dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e se diz professor.

Nesta	pesquisa,	cada	professor	pode	explicitar	seus	sentimentos	e	percepções	acerca	da	profissão	e	das	
implicações	em	seu	processo	identitário.	Isto	porque	na	visão	de	Pimenta	(2012,	p.	19),	“A	identidade	não	
é	um	dado	imutável.	Nem	externo,	que	possa	ser	adquirido.	Mas	é	um	processo	de	construção	do	sujeito	
historicamente situado”.

Como	dito	anteriormente,	esta	ação	de	pesquisa	e	extensão	atuou	com	um	foco	inovador	no	campo	da	
formação de professores no Brasil, uma vez que teve por centralidade os docentes com até três anos de 
experiência	em	sala	de	aula,	ou	seja,	aqueles	que	iniciam	a	carreira,	ou	Docentes Noveles, considerando a 
denominação	utilizada	no	Uruguai	e	na	Argentina.	Esta	experiência	poderá	ser	compartilhada	com	outros	
países da América do Sul que uma vez que têm tradição e produção neste tipo de estudo, para que possamos 
construir	novas	articulações	entre	formação	e	trabalho	docente.

Metodologia

Motivadas pela possibilidade de realizar uma proposta inovadora no campo da formação docente, 
articulada ao trabalho que vem sendo desenvolvido por professores e pesquisadores Uruguaios e Argentinos 
é	que	experienciamos	durante	o	ano	de	2016	este	projeto	piloto,	que	continuará	no	ano	de	2017,	com	maior	
articulação com a Secretaria Municipal de Educação do Rio Grande – RS, em função da necessidade de buscar 
tempo mais adequado para a participação dos docentes.

Como	dito,	trouxemos	aqui	a	dimensão	da	pesquisa	realizada	neste	processo.	Os	dados	foram	produzidos	
por meio do registro em diário de campo e do relato escrito dos encontros, por aqueles que integraram o 
grupo.Esta	experiência	foi	realizada	de	abril	a	novembro	de	2016,	por	meio	de	encontros	quinzenais,	com	
duração de (03) três horas, em horário vespertino (das18 h às 21h) no Campus Carreiros da FURG.

Os	encontros	foram	organizados	em	três	eixos	temáticos,	que	por	questões	didáticas	estão	dispostos	em	
uma	sequência	horizontal,	contudo,	na	dinâmica	dos	encontros	os	eixos	se	entrecruzaram,	porque	enfocar	a	
prática	pedagógica	significa	adentrar	em	uma	rede	de	conceitos	que	se	articulam	na	ação	da	sala	de	aula.	 
No	entanto,	neste	momento	trataremos	dos	dados	que	se	referem	ao	primeiro	eixo,	qual	seja,	o	do	ingresso	na	
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docência	que	enfocou	questões	que	envolveram	o	contato	inicial	com	a	escola,	ao	se	colocar	pela	primeira	
vez frente a uma turma de alunos como professor, e foi pautado nos seguintes tópicos: ingresso na escola, 
ingresso em sala de aula, organização da rotina, entrosamento com os demais professores e, articulação com 
os familiares das crianças.

O	segundo	eixo,	Ensino	e	aprendizagem	do	conteúdo,	propõe	a	discussão	de	questões	voltadas	ao	conteúdo	
a ser trabalhado em sala de aula, ressaltando os seguintes aspectos: O que precisa ser ensinado? Onde 
buscar	informações	sobre	o	conteúdo	a	ensinar?	O	papel	das	orientações	legais	em	relação	a	organização	
dos	conteúdos	a	serem	trabalhados.

A dinâmica dos encontros foi pautada pelo intercâmbio entre os participantes, sendo que: inicialmente 
um participante escolhido no grupo fazia o registro escrito do encontro; em seguida o grupo conversava 
livremente	sobre	questões	pessoais	 relacionadas	ao	 ingresso	na	carreira	do	magistério;	num	segundo	
momento	os	participantes	eram	instigados	a	pensar	sobre	os	desafios	do	trabalho	em	sala	de	aula	e	na	
escola de uma maneira geral; após, era analisado algum episódio que tinha sido relatado na fala espontânea 
promovida pelos professores que estavam conduzindo o encontro, bem como, assistíamos vídeos sobre 
situação de sala de aula e sobre alfabetização.

A sistematização do relato narrativo do encontro era compartilhado no grupo no encontro seguinte. Por 
fim,	uma	reflexão	sobre	os	diálogos,	ou	seja,	um	momento	de	avaliação	sobre	o	que	foi	vivenciado	no	dia,	
destacando as aprendizagens e ampliação do repertório de possibilidades de ação para uma determinada 
situação.

Foi importante, também, problematizar juntamente com o grupo de participantes, a compreensão do que 
é ser um docente iniciante, uma vez que ao pensarmos que, independente dos anos de magistério, aquele 
docente que assume pela primeira vez uma série ou ano, ou aquele que muda de escola, também pode ser 
caracterizado como iniciante naquela situação. Entendemos que esse é um aspecto que precisa ser mais 
discutido e aprofundado.

Alguns resultados

No	desenvolvimento	da	pesquisa	 foram	produzidos	dados	sobre	os	 três	eixos	propostos:	 ingresso	na	
docência;	ensino	e	aprendizagem	do	conteúdo,	e	planejamento	e	avaliação.

Entretanto,	trouxemos	aqui,	dados	de	um	dos	eixos	–	o	ingresso	na	docência	–	expondo	principalmente	
a contribuição de dois professores que participaram durante todo o ano, pois o grupo de professores 
participantes da pesquisa foi sendo alterado no decorrer do ano letivo. Iniciamos com um grupo de quatro 
professores	e,	finalizamos	com	dois.	A	presença	reduzida	demonstra	de	certa	forma,	que	a	carga	horária	
de trabalho deles interfere diretamente em sua participação em processos de formação continuada.  
É importante ressaltar que obtivemos o contato de muitos professores interessados no projeto, mas o fato 
de	ser	realizado	após	o	dia	de	trabalho	dificultou	a	presença.	Esta	situação	é	que	nos	motiva	a	buscar	uma	
maior articulação com a Secretaria Municipal de Educação do município do Rio Grande- RS para viabilizarmos 
um	trabalho	com	estes	profissionais	em	seus	horários	na	escola,	com	vistas	a	criar	uma	política	pública	de	
acompanhamento de novos docentes em início de carreira, no caso deste projeto, professores que atuam no 
ciclo	da	alfabetização.	Os	participantes	das	ações	realizadas	em	2016	atuam	em	escola	da	periferia	urbana	
que	apresentam	situações	de	violência	e,	muitas	vezes,	algumas	famílias	não	se	envolvem	diretamente	na	
vida	escolar	das	crianças,	deixando	à	instituição	a	responsabilidade,	tanto	do	trabalho	com	o	conhecimento	
como também, da orientação e do cuidado delas.

Outro	dado	importante	a	ser	destacado	foram	os	inúmeros	relatos	de	aspectos	sociais	e	de	violência,	os	
quais	tomavam,	em	alguns	encontros	quase	que	a	totalidade	do	tempo.	Os	professores	têm	uma	angústia	
diária	diante	da	impotência	de	encaminhar,	muitas	vezes,	as	situações	de	violência,	abandono	e	pobreza	
material	com	os	quais	lidam	diariamente.	Como	forma	de	identificação	dos	professores	utilizaremos	as	letras	
P1 e P2.
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Sobre a inserção da carreira docente vejamos depoimentos de dois professores que ilustram esta 
experiência:

Alegria da conquista! Assume, entra na sala de aula. E agora? O que eu faço? Por onde eu começo? 

Quem	eu	sou.	Assumi	a	turma	no	meio	do	ano	–	um	1º	ano.	Foi	um	desafio	com	certeza.	Ao	entrar	

em sala de aula parece que tu não aprendeu nada, não estudou nada. Meu primeiro objetivo foi 

organizar a casa, ajudar as crianças a se organizarem com elas mesmas e comigo; mostrar a elas 

quem eu era e conhecê-las. Tracei objetivos para a turma. Uma colega da manhã me deu uma 

baita força. Investi muito em jogos, para trabalhar a alfabetização...os meninos me tiraram o sono 

( Diário de Campo, P1 - 2 anos na carreira do magistério).

Euforia	da	nomeação	–	responsabilidade	de	assumir	a	turma	–	medo	de	assumir	o	1º	ano,	durante	

a graduação para mim os conhecimentos da alfabetização foram vistos como uma chatice e 

desnecessários.	Tive	uma	crise	de	identidade.	Cai	a	ficha	quando	a	gente	chega	na	sala	de	aula	e	se	

dá conta ... eu sou professor da turma, eu sou responsável por esta turma, agora não tem professora 

regente e nem supervisora de estágio – Me deram a turma mais agitada, muito inquietos... Não 

sabia	nada	sobre	os	níveis	da	escrita,	mas	fui	pesquisar	para	classificá-los	(os	alunos).	Planejei	

aula	com	texto	e	questões...	quando	cheguei	em	aula	vi	que	não	dava	certo.	Tinha	um	aluno	que	

já	estava	basicamente	lendo!	Outros	não	tinham	a	noção	de	letra	e	número.	Agitação,	tinha	ainda	

o pensamento da turma igual ( mesmo ritmo). Até julho foi conhecer e pensar o que fazer!!! Tinha 

receio quanto ao gênero, mas os familiares foram receptivos. Não procurei muito ajuda acho que 

me prejudicou... A C (colega) me ajudou muito. A escola é pequena, estou mais entrosado com a 

C... No Pacto de Alfabetização achei que me daria respostas... solução para os problemas... que 

seria	uma	coisa	mágica	...	no	início	foi	frustrante	mas	teve	muitas	contribuições...	(Diário	de	Campo,	 

P2 - 2 anos na carreira do magistério)

Estes	depoimentos	explicitam	o	sentimento	de	insegurança	e,	ás	vezes,	solidão	neste	início	de	carreira.	Sair	
do	curso	de	formação	em	nível	superior	e	ingressar	na	atividade	profissional	da	forma	como	tem	acontecido,	
na	maioria,	das	escolas	da	Educação	Básica	tem	gerado	dificuldades	que	nos	levam	a	investir	neste	campo	de	
acompanhamento	nos	três	primeiros	anos	de	atuação.	Neles,	também	se	explicita	a	dificuldade	em	planejar	
e trabalhar com a heterogeneidade própria de grupos tanto em nível de cognição como de comportamento 
e atitudes. Este dado nos faz considerar que ainda a concepção e a ilusão pedagógica de encontrar turmas 
homogêneas e idealizadas persistem mesmo diante de tantos referenciais teóricos que desconstroem 
esta	visão	e	mostram	que	a	relação	com	a	escrita	e	a	leitura	acontece	de	forma	singular	no	contexto	das	
experiências	de	vida	de	cada	aluno.

Outro aspecto a ser destacado é a escassa presença da coordenação pedagógica no sentido de desempenhar 
a sua função e papel de orientar e respaldar o professor que está iniciando na carreira, ao mesmo tempo, nestes 
depoimentos	aparece	pouca	autonomia	dos	professores	em	ir	buscar	auxílio	na	coordenação	pedagógica	e	
ou	direção	da	escola,	o	que	acaba	dificultando	ainda	mais	esta	fase	de	inserção	profissional.

Sobre	a	participação	neste	projeto	de	ação	e	pesquisa,	os	professores	afirmaram	nos	 registros	dos	
encontros	que	esta	experiência	iria	se	constituir:

[...]	em	um	espaço	e	uma	oportunidade	de	trocar	experiências,	partilhar	dúvidas,	medos,	erros	e	

acertos	[...]	percebi	que	agora	tenho	um	grupo	para	desabafar	tantas	angústias,	anseios,	medos,	

dúvidas	e	 também	contar	conquistas	e	alegrias	nesse	meu	começo	de	carreira	profissional	

(Registro encontro, P1, 28/04/2016).

Este registro demonstra de certa forma a necessidade do acompanhamento e orientação pedagógico 
e	profissional	neste	período	 inicial.	Como	defende	 Imbernón	 (2009)	propor	novos	modelos	relacionais	e	
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participativos	na	prática	da	 formação	continuada	aos	docentes	se	configura	em	uma	alternativa	e	uma	
possibilidade concreta de intervenção pedagógica.

Além	disso,	um	espaço	sistemático	de	reflexão	sobre	o	que	é	feito	no	dia	a	dia	da	sala	de	aula,	bem	como,	
poder	compartilhar	as	dúvidas,	angústias	e	incertezas	do	início	de	carreira	contribui	para	a	qualificação	(Alen,	
2005).	Este	campo	de	investigação	tem	se	mostrado	potente	para	qualificar,	cada	vez	mais,	a	formação	dos	
professores alfabetizadores uma vez que observamos os resultados no redirecionamento da postura e de 
algumas	práticas	destes	professores	participantes.	Afirma	uma	professora	em	seu	registro:	[...]	recebemos	
orientações,	dicas,	conselhos	que	irão	contribuir	em	nossas	atividades	na	sala	de	aula.	Saí	deste	encontro	
encantada,	bastante	confiante	e	motivada”	(Registro	encontro,	P1,	28/04/2016).

Nesta mesma direção, o P2 registra em sua narrativa do encontro que:

[...]as	reflexões	e	problematizações	da	nossa	prática	ganhou	muito	com	as	valiosas	contribuições	

do	grupo,	que	com	certeza	nos	inquietou	e	provocou	a	fazer	coisas	ainda	não	pensadas	e	deixadas	

para traz. Aquilo que não faz tanto sentido mas que somente com o olhar do outro é que nos damos 

conta e vamos redirecionando as rotas e caminhos percorridos” (Registro encontro,P2, 12/05/2016).

Estes	dados,	embora	sejam	de	um	dos	eixos	da	pesquisa,	confirmam	a	pertinência	em	realizar	este	tipo	
de	 formação	pautado	nos	dilemas	das	práticas	de	sala	de	aula	e	da	atuação	profissional	na	 instituição	
porque	há	um	espaço	sistemático	de	reflexão	por	meio	da	narrativa	(SALLE,	2014).	Além	disso,	nos	desafia	a	
construir	metodologias	investigativas	que	contemplem,	cada	vez	mais,	a	complexidade	da	docência	no	início	
da	carreira	profissional.

Considerações finais

Neste artigo apresentamos e discutimos dados de um projeto que se caracteriza ao mesmo tempo por 
pesquisa	e	extensão,	voltado	à	formação	de	professores	do	ciclo	da	alfabetização,	iniciantes	na	docência.	
Reiteramos que, caracterizamos como docentes novos, professores que ingressaram na carreira do magistério 
por	concurso	público	e	que	tem	até	três	anos	de	docência,	uma	vez	que	é	esse	o	tempo	previsto	na	legislação	
brasileira como estágio probatório na carreira docente, com o propósito de acompanhar e investigar a 
inserção	de	professores	do	Ciclo	da	Alfabetização	em	seus	desafios,	dilemas	e	aprendizagens.

A	partir	de	dezesseis	encontros	quinzenais	sistemáticos,	onde	discutimos	sobre	os	dilemas,	as	angústias	e	
as	aprendizagens	no	período	de	inserção	profissional,	foi	possível	identificar	que	os	professores	nem	sempre	
se	sentem	seguros	em	relação	ao	exercício	da	docência;	bem	como,	não	apresentam	clareza	da	função	da	
coordenação pedagógica na instituição escolar, e muitas vezes nos diálogos dos encontros não demonstravam 
autonomia e segurança em seu planejamento.

Entendemos	que	se	trata	de	resultados	parciais,	pois	o	projeto	desenvolvido	em	2016	foi	uma	experiência	
piloto,	 contudo	 foi	 extremamente	 importante	porque	possibilitou,	 constatar	que	a	participação	dos	
professores	neste	projeto	de	pesquisa	e	extensão	contribuiu	para	suas	 formações	em	um	processo	de	
compartilhar	dúvidas	e	incertezas	em	relação	às	ações	propostas	por	eles	em	sala	de	aula.	Também	se	
constituiu	em	um	espaço	sistemático	de	estudo	e	reflexão	sobre	os	“caminhos”	que	vinham	construindo	
no ano letivo com o grupo de alunos.

Acreditamos	que	espaços	para	escuta	dos	professores,	 seja	para	coletivizar	 suas	dúvidas,	anseios,	
expectativas	ou	mesmo	para	compartilhar	as	ações	realizadas,	são	extremamente	necessários	durante	todo	
exercício	da	profissão	e,	mais	ainda,	no	período	de	inserção	na	carreira.	A	vivência,	quando	partilhada,	ganha	
sentido	de	formação	continuada,	porque	deixa	de	ser	uma	vivência	solitária	e	passa	a	ser	coletiva	pois	ao	ser	
problematizada,	ganha	outras	significações	e	possibilidades.

Esta	experiência	nos	instiga	à	continuidade	deste	projeto	piloto	que	toma	os	anos	iniciais	da	carreira	do	
magistério por foco de investigação e intervenção, uma vez que nos ajuda a repensar nossa atuação no curso 
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de	Pedagogia,	bem	como,	contribui	para	defendermos	políticas	públicas	de	acompanhamento	nesta	fase	de	
inserção	profissional,	ainda	inexistentes	em	nosso	país.
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A prática do professor alfabetizador: dialogando com a cultura amazônica

Simone de Jesus da Fonseca Loureiro
Vania Maria Batista Ferreira
Universidade do Estado do Pará
Sérgio Renato Lima Pinto
Secretaria Municipal de Educação

Resumo: Este artigo aborda o papel da sequência didática na formação de professores alfabetizadores, 
destacando sua aplicabilidade em sala de aula, para garantir os direitos de aprendizagem do aluno em língua 
portuguesa. O estudo está fundamentado em Candau (2003), Schneuwly e Dolz (2004) e Zabala (1998). Foi 
apresentada uma sequência didática do Ciclo Inicial proposta no encontro mensal de professores no Centro de 
Formação de Professores Belém/PA. A sequência elaborada foi a partir da obra literária de Andersen Medeiros 
“A	Lenda	da	Chuva	Vespertina	de	Belém”.	Quanto	à	temática,	valorizou	a	cultura	amazônica	dinamizando	o	
fazer	pedagógico,	o	que	refletiu	no	avanço	da	produção	textual	e	da	leitura.	Em	relação	à	formação,	a	sequência	
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didática serviu de parâmetro para a construção de outras sequências pelos professores. Foram analisadas 
reflexões	sobre	como	a	sequência	didática	pode	apoiar	a	organização	do	trabalho	pedagógico	e	as	dificuldades	
encontradas	pelos	professores	em	sua	execução.
Palavras-chave: Alfabetização. Sequência Didática. Formação de Professores.

Iniciando o percurso

O presente artigo tem por objetivo abordar o papel da sequência didática na formação de professores 
alfabetizadores, destacando sua aplicabilidade em sala de aula, para garantir os direitos de aprendizagem 
do	aluno	em	língua	portuguesa.	O	estudo	foi	realizado	no	contexto	das	ações	de	formação	de	professores	
alfabetizadores da rede municipal de ensino de Belém do Pará que implementa programa próprio de 
formação continuada de professores, pela Secretaria Municipal de Educação, desde 2005, denominado ECOAR 
–	Elaborando	Conhecimento	para	Aprender	a	Reconstruí-lo,	o	qual	a	partir	de	2013	incorporou	as	ações	o	
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, do Ministério da Educação, compreendendo um 
percurso de doze anos.

O Programa ECOAR de Formação Continuada da Secretaria Municipal de Belém, implementou, desde 2007, 
o	Projeto	“Expertise	em	Alfabetização”,	que	visa	conceder	ao	professores	um	espaço	de	elaboração	própria	
a	fim	de	que	se	torne	autor	de	sua	prática	e,	assim,	promova	a	aprendizagem	de	seus	alunos.	O	Projeto	foi	
instituído	pelo	Centro	de	Formação	de	Professores	nas	escolas	públicas	municipais	a	fim	de	fomentar	práticas	
pedagógicas	bem	sucedidas	de	professores	cujo	propósito	“é	acompanhar	o	trabalho	do	(a)	professor	(a)	de	
Ciclo	de	Formação	I	(CI)	na	perspectiva	de	orientar	as	condições	didáticas	para	garantir	a	alfabetização	dos	
alunos	até	o	final	do	ano”	(BELÉM,	2009,	p.7).

Com	essas	ações,	a	Secretaria	Municipal	de	Educação	busca	consolidar	uma	 formação	continuada	
para além do modelo clássico preconizado por Candau (2003), ou seja, baseado em curso de treinamento, 
seminários,	palestras,	com	tempo	subtraído	e	sem	articulação	teoria	e	prática,	coibindo	a	capacidade	reflexiva	
do professor. E aposta na formação que adentra a escola e subsidia a prática do professor alfabetizador para 
que ele se aproprie de conhecimentos e seja autor de sua prática.

Uma	das	estratégias	adotadas	na	formação	foi	realizar	ações	na	perspectiva	da	alfabetização,	incluindo	
o estudo de sequências didáticas. Denominamos sequência didática, segundo Schneuwly e Dolz (2004, p.97), 
como	“o	conjunto	de	atividades	escolares	organizadas,	de	maneira	sistemática,	em	torno	de	um	gênero	oral	
ou escrito”. A sequência permite ao professor organizar o tempo e o espaço no fazer pedagógico, a partir de 
campo semântico ligado à cultura infantil, dialogando com saberes pertinentes aos direitos de aprendizagem 
dos	alunos	no	ciclo	de	alfabetização,	como	por	exemplo,	no	eixo	da	oralidade,	analise	linguística,	leitura	e	
produção	de	texto	(BRASIL,	2013).

A	formação	dos	professores	alfabetizadores	segue	as	diretrizes	do	Projeto	Expertise	em	Alfabetização	
(BELÉM,	2009,	p.	7),	conforme	os	três	eixos	de	ações	a	seguir:	“	(1)	Alfabetização	de	alunos	em	um	ano;	(2)	
Didática capaz de promover aprendizagem; (3) Avaliação mensal dos níveis da alfabetização”. Dentre esses 
três	eixos,	este	 trabalho	 focalizou	o	segundo,	pois	entendemos	que	o	estudo	de	sequência	didática	na	
formação situa o objeto em questão, que é a didática capaz de promover as aprendizagens na alfabetização.

Por alfabetização, entendemos não só a apropriação do sistema de escrita alfabética, como também nos 
usos da leitura e da escrita na escola e fora dela. De modo prática do professor alfabetizador envolva um 
trabalho	sistemático	com	uma	diversidade	de	textos	com	os	quais	a	criança	dialoga,	tal	qual	a	narrativa	da	
Lenda A Chuva Vespertina de Belém que foi tomada como ponto de partida para a elaboração da sequência 
didática que ora analisamos.

Para	fins	de	organização	o	presente	artigo	foi	dividido	em	três	partes.	A	primeira	discute	os	fundamentos	
da inclusão da sequência didática na formação continuada de professores alfabetizadores. A segunda 
parte apresenta a sequência didática: A Lenda da Chuva Vespertina de Belém, tal qual foi planejada pelos 
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formadores	e	estudada	pelos	professores	na	formação.	Por	fim,	a	terceira	seção	traz	algumas	reflexões	sobre	
o	uso	da	sequência	didática,	ressaltando	a	visão	docente.	Com	isso	pretende-se	contribuir	com	as	discussões	
acerca do trabalho com sequência didática na formação de professores.

A sequência didática na formação de professores

No percurso da formação começamos o trabalho com sequências didáticas no ano de 2007, a priori 
identificamos	que	o	Ciclo	de	Alfabetização	necessitava	de	condições	didáticas	que	auxiliassem	o	professor	
no	ensino	da	Língua	Portuguesa,	uma	vez	que	os	alunos	do	CI	deveriam	ao	final	do	3º	ano	escrever	com	
autonomia	e	ler	textos	com	compreensão,	para	tanto	o	trabalho	docente	na	alfabetização	não	deveria	limitar-
se	ao	ensino	de	palavras	soltas	e	famílias	silábicas,	mas	incluir	o	trabalho	com	textos.

Entendemos	que	no	ensino	da	leitura,	por	exemplo,	não	é	suficiente	que	o	aluno	leia	apenas	decodificando,	
sem	compreender	o	texto,	no	entanto	para	o	professor	por	algum	tempo	isso	era	suficiente	na	alfabetização,	
pois	com	o	tempo	pelo	treinamento	de	ler	o	aluno	ganharia	fluência	na	leitura.	Porém	hoje	percebemos	que	
esta	visão	era	equivocada,	pois	o	aluno	ao	término	do	Ciclo	I	continuava	lendo	por	decodificação,	o	que	refletia	
na	dificuldade	em	compreender	e	produzir	textos	como:	bilhete,	convite,	história,	dentre	outros,	enquanto	
um	texto	compreensivo	ao	leitor	que	possibilita	o	aluno	se	comunicar	por	meio	da	escrita.

A	análise	das	práticas	dos	professores	e	da	escrita	dos	alunos	nas	avaliações	inquietou	os	formadores	
do Grupo de Formação de Professores Alfabetizadores, dentre os quais se encontram os autores deste 
trabalho,	gerando	discussões	e	proposições	sobre	possibilidades	formativas	que	propiciassem	o	estudo	
e	a	reflexão	das	práticas	docentes	com	vistas	a	garantia	dos	direitos	de	aprendizagem	da	leitura	e	da	
produção	textual	pelo	aluno.

Como	uma	escolha	metodológica,	o	grupo	optou	por	trabalhar	atividades	com	textos,	possibilitando	a	
realização	de	atividades	de	oralidade,	análise	linguística,	leitura	e	escrita	de	textos	a	partir	de	um	mesmo	
campo	semântico,	constituindo-se	assim	numa	sequência	didática.Para	fins	de	exemplificar	neste	artigo,	
vamos	apresentar	a	elaboração	da	sequência	didática	“A	lenda	da	chuva	vespertina	de	Belém”,	já	que	esta	
estabelece	uma	relação	entre	a	cultura	paraense,	a	vivência	e	o	imaginário	lúdico	das	crianças	Amazônicas.

Neste aspecto, o desenvolvimento do trabalho considerou os conhecimentos prévios dos alunos 
aproximando-os	do	 texto	oral	e	escrito	o	que	 “possibilita	a	pensar	num	trabalho	pedagógico	de	modo	
articulado,	sistemático	e	contextualizado	com	vista	ao	desenvolvimento	das	capacidades	previstas	no	direito	
de aprendizagem” (BRASIL, 2012, p.20).

Vale ressaltar que o campo semântico escolhido teve uma relação com a realidade do aluno, considerando 
os seus conhecimentos prévios. No que concerne à escolha e ao planejamento da sequência didática, 
mediante o estudo na formação, houve aceitação por parte dos professores e da equipe diretiva das escolas 
em	sua	 implementação,	obviamente,	que	a	proposta	 teve	adaptações,	modificações	e	 reelaborações	
promovidas	pelos	professores,	enquanto	autores	de	suas	práticas,	considerando	o	contexto	de	sua	sala	de	
aula e o interesse de seus alunos pela temática instaurada pelo trabalho com a lenda.

A esse respeito Trescastro e Silva (2013, p. 1) argumentam que

O estudo de sequências didáticas, na formação continuada de professores alfabetizadores, con-
tribui para a organização do trabalho docente, na medida em que possibilita a apropriação de 
um modelo a partir do qual se pode seguir elaborando propostas próprias, com base em outras 
temáticas	significativas,	que	atendam	as	necessidades	dos	alunos	em	processo	de	alfabetização.	
A produção de sequências situa-se no campo da didática, apoiada na dialogia do fazer na escola e 
do	olhar	refinado	dos	formadores	sobre	as	ausências	na	intervenção	didática	do	professor.	Numa	
diversificação	de	textos	e	temas	explorados,	as	sequências	didáticas	focalizam	a	aprendizagem	da	
leitura e da escrita, apoiadas em fundamentos da alfabetização e práticas de letramento, a partir 
de	campos	semânticos	ligados	à	cultura,	à	textualidade,	ao	lúdico,	à	literatura	e	à	corporeidade,	
próprios do universo infantil.
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O	diferencial	da	 sequência	didática	está	em	o	professor	 incluir	atividades	diversificadas	utilizando	
estratégias	de	leitura,	pesquisa	coletiva,	escrita	de	texto	em	dupla	e	individualmente,	ditado	de	palavras,	
jogos	pedagógicos,	glossário	de	palavras,	produções	textuais,	tendo	como	foco	um	tema	específico,	sendo	
explorado	de	diversas	formas	e	linguagens.	A	partir	do	texto,	o	professor	diversifica	as	atividades	tendo	em	
vista a aprendizagem dos alunos.

A sistematização das atividades e o detalhamento do que deve ser estudado, como deve ser realizado 
e em que tempo, facilita tanto o desempenho docente como a aquisição das habilidades e competências 
da	língua	materna	pelos	alunos.	Esses	criam	uma	familiaridade	com	(con)texto	e	por	consequência	com	os	
diversos	gêneros	textuais	do	campo	semântico	trabalhado.

Zabala	(1998,	p.18)	explica	que	a	sequência	didática	é	“um	conjunto	de	atividades	ordenadas,	estruturadas	
para	a	realização	de	certos	objetivos	educacionais”.	Foi	o	que	aconteceu	com	a	experiência	realizada	com	
a	sequência	“A	Lenda	da	Chuva	Vespertina	de	Belém”,	na	qual	os	objetivos	educacionais	criou	condições	
didáticas para o avanço da aprendizagem dos alunos.

A	partir	dessa	sequência	didática,	os	professores	trabalharam	textos	com	os	alunos,	lendo	todos	os	dias	
de	modo	diversificado,	ora	coletivo,	ora	em	pequenos	grupos	e	ora	individualmente.	Na	produção	textual,	os	
alunos	escreviam	o	texto	com	ajuda	dos	professores,	sendo	o	professor	um	escriba;	os	alunos	escreviam	em	
grupos (um ajudando ao outro), de modo compartilhado, até chegar à elaboração com autonomia, quando 
escreviam	individualmente.	No	trabalho	com	a	sequência,	as	proposições	das	atividades	de	leitura	e	escrita	
foram frequentes e necessárias para potencializar as aprendizagens dos alunos.A esse respeito, concordamos 
com	Evangelista	e	Carvalho	(1998,	p.119)	ao	afirmarem	que

Para	que	o	aluno	aprenda	a	escrever	é	necessário	que	ele,	de	fato,	escreva	e	que	as	situações	de	

escrita sejam constantes e variadas. Quanto mais o aluno escreve, quanto mais analisa o próprio 

texto,	quanto	mais	produz	textos	para	atingir	diferentes	objetivos	em	diferentes	situações,	mais	

ele	pode	ampliar	suas	habilidades	de	texto	escrito.

Para tanto, o professor precisa conhecer os aspectos culturais e sociais da comunidade escolar para que 
a	escolha	do	texto	para	a	elaboração	de	uma	sequência	didática	desperte	o	interesse	e	a	ampliação	dos	
conhecimentos de seus alunos. As atividades pedagógicas devem possibilitar ao aluno criar uma intimidade 
com	a	estrutura	do	texto,	a	característica	da	linguagem	escrita,	a	organização	sequenciada	das	atividades,	
ampliando o seu repertório linguístico, pois na produção escrita é necessário que o emissor estabeleça uma 
comunicação	compreensível	com	o	receptor.	Para	isso	é	necessário	que	o	texto	esteja	escrito	com	alguns	
elementos	essenciais	que	o	qualificam	como	um	bom	texto,	como	é	o	caso	da	coerência	e	coesão	para	que	
a	comunicação	realmente	aconteça.	Assim,	a	escolha	da	lenda	auxiliou	a	sequência	didática	a	desencadear	
atividades	relacionadas	ao	estudo	do	texto.

Segundo Schneuwly e Dolz (2004, p. 68), os procedimentos das sequências didáticas devem ser organizados,

de	maneira	sistemática	com	base	em	um	gênero	textual.	Estas	têm	o	objetivo	de	dar	acesso	aos	

alunos	em	linguagem	tipificada,	ou	seja,	de	ajudá-los	a	dominar	os	diversos	gêneros	textuais	que	

permeiam nossa vida em sociedade, preparando-os para saberem usar a língua nas mais variadas 

situações	sociais,	oferecendo-lhes	instrumentos	eficazes	para	melhorar	suas	capacidades	de	ler	

e escrever.

Assim sendo, considera-se relevante apresentar a sequência didática utilizada na formação de professores 
alfabetizadores,	como	forma	de	socialização	e	informação	da	experiência	realizada.	E,	assim,	dizer	o	quanto	
foi favorável o trabalho com esta sequência didática, pois ajudou os alunos na aprendizagem da leitura e 
da escrita.
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Sequência didática: A Lenda da Chuva Vespertina de Belém

Na	perspectiva	de	oferecer	suporte	aos	professores	no	Projeto	Expertise	em	Alfabetização,	organizamos	a	
presente	sequência	didática,	que	evoca	o	cotidiano	do	povo	da	Amazônia	paraense,	elucida	uma	trama	lúdica,	
inusitada e irreverente entre o sol e a lua, elemento essenciais para atrair a atenção da criança e despertar 
o desejo de reinventar maneiras de aprender.

Quadro 1 – Sequência didática A Lenda da Chuva Vespertina de Belém

A sequência didática inicia com a leitura em voz alta pelo professor da lenda da Chuva Vespertina 
de	Belém	à	turma,	a	contação	da	história	pelos	alunos	em	suas	diferentes	versões	e	a	leitura	do	
texto	pela	turma	coletivamente.

1º dia:
1.	Atividade	de	rotina:	Explore	o	calendário	tendo	como	referência	o	mês	de	agosto	(quantidade	

de	dia,	de	finais	de	semana,	datas	comemorativas,	quantidade	de	dias	anteriores	e	posteriores),	e	
quanto à escrita do nome completo crie estratégias enfatizando a importância deste na vida social, 
tais como: no registro de nascimento, na carteira de identidade, na carteira de meia passagem, na 
carteirinha de estudante, entre outros. Então, proponha diariamente atividades de escrita do nome 
completo, inclusive nas tarefas escolares e na avaliação mensal.

2.	Converse	com	os	alunos	sobre	a	temática	do	texto.	Pergunte	o	que	é	uma	lenda?	O	que	eles	
reconhecem da capa do livro? Por que as pessoas estão usando guarda chuva? Se sabem quais são 
os meses que mais chove em Belém? Quais os meses que menos chove? Conhecem quais pontos 
turísticos?	Deixar	que	os	alunos	falem	e	exponham	suas	ideias.	Escute	com	atenção.

3.	Leia	o	texto	em	voz	alta,	com	boa	entonação.	Ressalte	a	estrutura	da	narrativa	(personagens,	
início,	situação	problema	e	qual	solução	foi	dada	para	reinar	a	paz	na	cidade).	Leia	o	texto	com	
os	alunos,	pelo	menos	duas	vezes,	marcando	a	leitura.	O	texto	pode	ser	escrito	num	cartaz,	para	
que seja visualizado pelos alunos e sirva de material de apoio para as diversas atividades a serem 
desenvolvidas pelo professor.

4.	Após	a	leitura	do	texto,	faça	a	exploração	oral,	verificando	a	compreensão	que	os	alunos	tiveram	
da história. Pergunte se dariam ouro desfecho para a história.

5.	Faça	as	atividades	de	interpretação	do	texto,	presentes	no	Material	do	aluno,	página	(10	e	11).
6. Construa com os alunos o glossário de palavras. Use o quadro de pregas. Os alunos precisam da 

leitura global das palavras para que sejam capazes de reconhecer os segmentos menores (sílabas) de 
palavras canônicas e não canônicas. Essa condição didática é favorável para que os alunos avancem 
na	hipótese	de	que	as	palavras	são	escritas	não	somente	nas	combinações	consoante	e	vogal	(CV),	
mas	outras	combinações	são	evidenciadas	na	escrita	de	palavras,	tipo:	VC,	CVV,	CCV.	Durante	os	
dias	procure	explorar	o	glossário	de	diversas	formas.

7.	Explore	as	palavras	do	glossário	 fazendo	análise	 linguística	 (palavras	 iniciadas	por	vogal,	
palavras com Ç, Z, S, X e CH e palavras com silabas de quatro letras). Agora os alunos devem pesquisar 
e escrever palavras com essas letras.

8.	Atividade	de	produção	de	texto	coletivo.	Escrever	como	promoveria	a	cultura	da	paz	entre	
o	Sol	e	a	Chuva.	Conversar	com	os	alunos	sobre	a	cultura	de	paz	entre	povos,	países,	religiões	etc.

9.	Peça	para	em	dupla	criarem	uma	tabela	classificando	meses	mais	chuvosos	e	mais	ensolarado.
2º dia
1. Atividade de rotina (calendário, atividades com nome completo do aluno).
2.	Pergunte	sobre	a	atividade	de	casa,	explore	questionando	sobre	o	que	escreveram.	Peça	aos	

alunos que leiam a história para seus colegas. Comente sobre as propostas de paz que surgiram. 
Exponha	no	mural	da	sala	as	produções	dos	alunos.
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3. Retorne a narrativa, da página 10 e peça aos alunos que escrevam o seu nome completo. Leia o 
texto	em	voz	alta.	Oriente	os	alunos	para	acompanhar	a	leitura	com	o	dedo	em	seus	textos.	Observe	
a direção da leitura, faça a pontuação necessária, demonstrando aos alunos a entonação e a pausa 
de acordo com os sinais de pontuação, inclusive nomeando-o e descobrindo junto com os alunos a 
função	deles.	Professor	a	entonação	adequada	marca	as	variações	das	intenções	presentes	no	texto	
e	possibilita	ao	aluno,	a	diferenciar	uma	exclamação	de	uma	afirmação	ou	interrogação,	percebendo	
as	emoções	expressadas	(alegria,	tristeza,	raiva	etc.),	bem	como	o	uso	do	travessão	para	representar	
as falas das personagens.

4.	Revisão	do	texto:	Professor	escolha	um	texto	de	um	aluno	que	precise	melhorar	o	sentido	do	
texto.	Escreva	no	quadro,	leia	para	os	alunos,	verificando	a	sequência	lógica	e	os	elementos	coesivos	
que	faltam	para	qualificar	o	texto.

5.	No	texto	do	Material	do	Aluno	na	página	10	o	aluno	lê,	localiza	e	grifa	as	seguintes	informações:	
Qual	o	principal	assunto	do	texto?	Qual	o	nome	do	autor	do	texto?	Do	que	trata	o	texto?	Em	seguida,	
o aluno deverá fazer a atividade do Material do aluno p. 12.

6.	Trabalhe	os	tipos	de	gráficos	a	partir	da	atividade	3,	da	página	13	do	Material	do	Aluno.
7.	Para	casa:	Comente	sobre	os	problemas	climáticos	inundações,	vendavais	e	secas.	Pesquise	

sobre os problemas causados pela chuva na sua cidade.
3º dia
1. Atividade de rotina (calendário, atividades com nome completo do aluno).
2.	Retome	o	para	casa,	fazendo	a	socialização	com	os	colegas	e	expondo	no	mural	de	produção	

de	texto.
3.	Professor	exiba	o	vídeo	produzido	pelos	alunos	da	E.M	Abel	Martins	a	partir	do	link:	https://

youtu.be/ tW6YwDZe5H4
Converse com os seus alunos sobre as semelhanças do assunto feito no dever de casa e o que 

foi abordado no vídeo. Peça para os alunos que escrevam uma lista de problemas vivenciados no 
bairro onde moram.

4. Divida os alunos por grupo. Leia uma notícia sobre um episódio climático em Belém. Peça aos 
alunos que criem e escrevam um noticiário de um dia de forte sol ou de muita chuva. Oriente os 
alunos sobre o papel de cada personagem (repórter, apresentador, entrevistados, câmera man, etc...)

5. Propor para turma apresentação de dramatização no dia seguinte.
6.	Para	casa:	Material	do	Aluno	p.	12.	Texto	sobre	um	dia	de	forte	chuva	em	Belém.
4º dia
1. Leitura deleite: Oh! Chuva (Falamansa)
2. Atividade de rotina (calendário, atividades com nome completo do aluno).
3.	Retome	o	para	casa,	fazendo	a	socialização	com	os	colegas	e	expondo	no	mural	de	produção	

de	texto.
4. Peça que realizem a dramatização com as personagens de acordo com o noticiário do dia 

anterior.
5.	A	partir	da	letra	da	música	“oh!	Chuva	(Falamansa)”,	produzir	um	texto	em	trio,	falando	sobre	

os benefícios da chuva para natureza e para as pessoas.
6.	Distribua	para	os	trios	um	bingo	de	frases,	a	partir	da	letra	da	música	“oh!	Chuva	(Falamansa)”	

cada trio escolhe tiras com frases como cartela. Sorteia uma frase, mostra aos alunos e estes devem 
localizar a frase sorteada na sua cartela e marcar.

7.	Reescreva	o	texto	rimando	com	outras	palavras.	Ex:	papel/mel.	Devagar/chorar.	Crie	outras	
rimas	com	as	seguintes	palavras:	Chuva,	medo,	alegria,	céu	e	açúcar

8. Para casa: Peça para o aluno trazer uma cópia da conta de água (COSANPA/SAEB)
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5º dia
1. Atividade de rotina: jogo de memória com nome completo dos alunos. Marcar no calendário 

quantidade	de	dias	que	se	passaram	e	registram	por	extenso.
2.	Retome	o	para	casa.	Explore	os	elementos	que	compõem	a	conta	de	água,	endereço,	nome	do	

proprietário, unidade consumidora, valor pago, multa e unidade monetária.
3. Divida a turma em grupo de 5 alunos e peça que compare os valores, quem consumiu mais 

água, quem pagou menos etc...
4. Peça que anotem os valores no caderno e ordenem do maior para o menor valor.
5. Faça uma enquete e registre no quadro quais são as medidas que se pode tomar para o uso 

racional da água, depois peça que registrem no caderno.
6. Escolha 4 contas de água é represente no ábaco os valores, enfatize a ordem dos valores.
7. Os alunos em dupla irão representar no ábaco os valores de suas contas.
8.	Para	casa:	Pesquise	sobre	cuidados	com	acúmulo	de	agua	parada	e	o	mosquito	da	dengue	

Aedes Egypt.

Fonte: Centro de Formação de Professores, 2016

A prática da sequência didática na formação institui uma fazer pedagógico proposito, que leve em 
consideração a potencialidade de cada criança em aprender a ler e escrever. Sendo que cada sequência 
didática	estudada	na	formação	pode	ser	transformada,	modificada	ou	reelaborada,	conforme	a	prática	do	
professor e a realidade da turma. Dentre as sequências estudadas, algumas foram produzidas a partir de 
obras literárias, entre elas: Menina Bonita do Laço de Fita, Estela conta Estrelas, Pirata de Palavras, O Grande 
Rabanete A Casa Sonolenta e Camilão, o Comilão.

Reflexões sobre o uso da sequência didática: uma visão docente

Após o trabalho com sequências didáticas na formação, de nosso lugar de formadores de professores 
alfabetizadores, lançamos o seguinte questionamento: Qual o olhar do professor sobre a sequência didática? 
Desta	indagação,	sugiram	relatos	e	opiniões	muito	interessantes	tanto	na	perspectiva	de	que	a	sequência	
didática era facilmente implementada, como no sentindo dos professores ainda apresentarem resistência na 
condução de parte das atividades propostas. Analisar o que dizem os professores sobre o trabalho na formação 
da qual participam ajuda os formadores na elaboração de pautas de formação e propostas condizentes com 
o	que	expressam	os	docentes.

Das respostas obtidas à questão que levantamos, podemos destacar os seguintes olhares dos professores 
tendo a sequência didática como uma das metodologias que é utilizada como um elemento propulsor da 
organização	pedagógica	que	reflete	positivamente	na	aprendizagem	do	aluno	na	alfabetização.	Reportamo-
nos,	então,	ao	recorte	das	falas	de	oito	professores	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	identificados	pela	letra	
P,	a	fim	de	preservar	sua	identidade,	conforme	Quadro	2.

Quadro 2 – Olhar do professor para a sequência didática

P1 Sequência didática funciona como um norte (...) É possível a construção gradual fazendo 
o	educando	sentir-se	parte	do	processo,	contextualizando	com	a	sua	realidade	para	
que potencializem o interesse e desperte a vontade de querer ir além, de fazer nova 
descoberta, promovendo estímulo ao querer aprender.

P2 O uso da sequência didática é muito importante no sentido de nortear o trabalho do 
professor, estabelecer uma organização (...)
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P3 Tenho uma visão positiva da sequência didática, pois creio que a mesma propicia 
inicialmente que o professor possa organizar o seu trabalho a partir de um tema, 
elaborando atividades relacionadas e sequenciadas, de maneira que o aluno possa 
alcançar os objetivos traçados.

P4 Entendemos	que	a	sequência	didática	no	contexto	escolar	é	de	suma	importância	para	
a viabilização do processo ensino-aprendizagem principalmente quando se trata do 
processo de alfabetização.

P5 A sequência didática é uma ferramenta pedagógica que proporciona a interação entre 
as várias áreas do conhecimento. Para isso é necessário que se tenha um link entre as 
atividades propostas, levando sempre em consideração a realidade e os propósitos 
a serem alcançados, apresentando atividades dinâmicas para facilitar o processo de 
aquisição	e	o	aprimoramento	das	aprendizagens	significativas.

Fonte: Centro de Formação de Professores, 2015.

No	Quadro	2,	elencamos	algumas	falas	que	ressaltam	e	ratificam	a	contribuição	da	sequência	didática	
no	contexto	da	aprendizagem	do	aluno,	sobretudo	no	que	se	refere	à	leitura	e	produção	texto.	Entretanto,	
há	professores	que	se	posicionaram	informando	terem	dificuldades,	insegurança	ou	resistência	na	forma	
de conduzir a sequência didática. Alguns professores dizem que dá trabalho para planejá-las e preparar o 
material	didático	para	sua	execução,	outros	dizem	preferir	se	apoiar	no	direcionamento	do	livro	didático,	
pois segundo estes, seria mais prático, como mostra o Quadro 3.

Quadro 3 – Olhar do professor para a sequência didática

P6 Vejo mais fácil trabalhar sem sequência didática, pois assim posso ter vários temas no 
meu planejamento, sem preocupação em seguir as atividades sugeridas.

P7 Eu	prefiro	seguir	o	que	já	vem	no	livro	didático,	ele	já	vem	organizado,	tornando	o	meu	
trabalho mais prático, acho muito difícil trabalhar a sequência... meio repetitivo.

P8 Tenho	mais	de	uma	turma	em	escolas	diferentes,	então	fica	complicado	ficar	plane-
jando	ou	seguindo	sequências	didáticas,	faço	meu	planejamento	em	conteúdos	e	não	
em temas.

Fonte: Centro de Formação de Professores, 2015.

Percebemos, então, que embora grande parte dos professores estivesse satisfeita com a prática da 
sequência didática na sala de aula como um instrumento impulsionador a aprendizagem, havia alguns 
professores	que	se	demonstravam	inseguros	ou	resistentes	em	utilizá-la.	No	entanto,	ao	lermos	as	reflexões	
dos docentes, achamos pertinente rediscutirmos e refazermos a trajetória dos conceitos teóricos e avaliação 
das sequências como um histórico positivo na aprendizagem do aluno e como suporte metodológico do 
professor.

Considerações finais

Com a abordagem desse estudo, esperamos ter contribuído com a discussão acerca do papel da 
sequência didática na formação de professores alfabetizadores, destacando sua aplicabilidade em sala 
de	aula,	para	garantir	os	direitos	de	aprendizagem	do	aluno	em	língua	portuguesa.	Nossa	experiência	de	
formação	de	professores	prática	didático-pedagógica	foi	registrada,	descrita,	analisada	e	refletida	porque	
temos como prática tomar nosso trabalho de formador como objeto de estudo e pesquisa, com todas as 
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suas	incompletudes,	neste	artigo,	buscamos	evidenciar	a	contribuição	da	sequência	didática	no	contexto	da	
aprendizagem do aluno e sua correlação com a formação de professores.

Acreditamos que a principal contribuição desse trabalho foi provocar nas pesquisas em alfabetização um 
olhar para a possibilidade de que se poder ensinar os alunos potencializando o tempo, o espaço e a proposição 
de	atividades	em	que	o	aluno	aprenda	a	ler	e	a	escrever	a	partir	de	situações	que	envolvam	a	oralidade,	
escrita	e	produção	de	texto	de	forma	encadeada.	Assim,	a	reflexão	sobre	a	prática	do	professor	alfabetizador	
nos	parece	bastante	relevante	porque	possibilita	analisar,	compreender	e	refletir	sobre	a	função	social	da	
escola.	Nas	incursões	feitas	com	professores,	podemos	verificar	que	a	maior	parte	reconhece	o	diferencial	
da sequência didática nas práticas de alfabetização.
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa:  
contornos e nuances da formação continuada

Tarcyla Coelho de Souza Marinho
Universidade Federal da Bahia

Resumo: O presente estudo focaliza a formação continuada de alfabetizadoras realizada pelo Pacto Nacional 
pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	no	ano	de	2013.	O	objetivo	deste	texto	é	relatar	parte	dos	resultados	de	
pesquisa de mestrado, realizada no ano de 2015. Realizada em três escolas publicas no município de Santa 
Cruz Cabrália (BA), os dados aqui apresentados foram produzidos por meio da pesquisa qualitativa, com 
delineamento do estudo de caso, operacionalizada por meio da leitura e análise dos documentos, o que 
nos permitiu perceber a utilização da formação continuada como estratégia central no Pnaic para elevar a 
qualidade da educação básica atrelado a um forte esquema de avaliação, o que acarretou em esvaziamento do 
processo	formativo	que	veio	acompanhado	da	falta	de	condições	reais	para	a	promoção	de	melhores	efeitos	
em sala de aula.

Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação continuada. Alfabetização.
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Introdução

O	problema	da	baixa	qualidade	da	educação	básica	no	país,	principalmente	no	que	se	refere	às	habilidades	
de leitura e escrita, é questão recorrente no cenário educacional, revelados pelos sistemas nacionais de 
avaliação,	a	exemplo	da	Prova	e	Provinha	Brasil,	que,	ainda	que	imperfeitos,	 indicam	que	boa	parte	das	
crianças brasileiras em idade escolar passa pelos bancos escolares sem serem plenamente alfabetizadas, o 
que coloca para o país um sério e urgente problema a ser superado.

Frente a esse cenário dramático, a sociedade atônita pressiona os governos a darem respostas para 
superação	dessa	problemática,	considerando	as	implicações	sociais	que	a	manutenção	dessa	situação	pode	
causar ao desenvolvimento do país.

Nesse	contexto	dramático,	a	alfabetização	passa	a	ser	reconhecida	como	um	direito	da	criança	e	um	
dever do estado, contemplado no Programa de Metas Todos pela Educação, estabelecido pelo Decreto de 
nº	6.094/2007,	que	define,	dentre	outras	coisas,	a	alfabetização	de	crianças,	até	os	8	anos	de	idade,	como	
responsabilidade dos entes governamentais (BRASIL, 2007).

Cientes do caráter político e social do ensino e da aprendizagem, vemos o direito à educação ser reduzido 
ao	direito	a	aprender	a	ler	e	escrever	como	operações	mecânicas,	não	interativas,	subjetivas	e	intertextuais.	
Como estratégia para garantir aos alunos esse direito, que agora tem uma idade certa, até os 8 anos de 
idade,	os	governos	têm	lançado	mão	de	políticas	públicas	que	se	destinam	à	alfabetização	de	crianças,	via	
formação continuada.

Na luta política por mudanças nesse cenário, algumas tentativas já foram realizadas como Profa e 
Pró-Letramento, que, apesar de serem reconhecidos entre os professores como importantes iniciativas de 
formação	continuada,	não	promoveram	os	efeitos	desejados,	dentre	outras	coisas	em	razão	de	um	contexto	
escolar que se mantém inalterado, pela falta de articulação entre o saber produzido na prática e o estudo 
teórico	que	impossibilita	analisar	criticamente	a	realidade	das	escolas	públicas	brasileira	sem	direção	à	
promoção de mudanças.

Diante da perpetuação do problema e do reconhecimento da alfabetização como um direito do cidadão, 
o Ministério da Educação (MEC) implantou o Pnaic em todo o território nacional, programa que se apresentou 
como	uma	proposta	capaz	de	alterar	esse	cenário	preocupante,	 tendo	como	eixo	central	de	atuação	a	
formação continuada.

Devido aos poucos efeitos produzidos pelos programas já realizados este estudo aponta a necessidade 
de investigar que sentidos alfabetizadores do município de Santa Cruz Cabrália (BA) podem ter atribuído à 
formação continuada que lhes foi oferecida e realizada pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa	no	ano	de	2013,	considerando	formações	futuras?

Por considerar a escuta dos principais sujeitos envolvidos no processo formativo o melhor caminho para 
compreender a educação que temos e o sentido de propostas de formação continuada como a do Pnaic, 
acreditamos,	assim,	ser	possível	pensar	os	próximos	programas	de	formação	continuada,	tendo	em	vista	suas	
reais necessidades e desejos, uma vez que a qualidade do bom trabalho da escola depende, em grande parte, 
de	como	acontece	à	formação	desses	profissionais.

Formação continuada docente

Aliada à importância da função social do professor para elevação da qualidade do ensino e, 
consequentemente,	das	transformações	sociais,	está	a	positivação	da	formação	continuada	como	aspecto	
imprescindível	ao	bom	trabalho	pedagógico,	ao	trabalho	que	atenda	às	exigências	postas	pela	sociedade	
na	direção	da	qualidade	do	ensino	e	sucesso	das	reformas	educativas	em	face	dos	avanços	científicos	que	
colocam	novas	questões	à	educação	escolar.	Cabe	destacar,	desde	já,	que	o	conceito	de	formação	continuada	
adotado	neste	estudo	se	refere	à	formação	de	professores	já	em	exercício	de	suas	atividades,	em	programas	
promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades (presenciais ou a distância) 
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em conformidade com os Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 2002) por se tratar de um 
documento	orientador	das	ações	formativas	em	âmbito	nacional.

Assim, defendida nos documentos educacionais, nos discursos políticos, nos veículos de comunicação, na 
sala de professores, no meio educacional de forma geral, a formação continuada aparece como importante 
estratégia para solucionar os problemas educacionais, apoiado pela consciência ingênua que, muitas vezes, 
nos	 impede	de	refletir	 sobre	a	 lógica	massacrante	que	 tem	colocado	o	professor	como	 incompetente	e	
ajudado a validar esse discurso que ao produzir uma visão parcial dos problemas educacionais, desconsidera 
o	contexto	social	em	que	estão	inseridos	e	as	condições	de	oferta,	sendo	tema	de	estudo	recorrente	em	
pesquisas	acadêmicas	e	debates	públicos.

Em	meio	a	essas	discussões,	o	governo	federal,	como	ação	estratégica,	para	alcançar	a	qualidade	do	ensino,	
tem juntado esforços em direção à oferta de programas de formação continuada, amparada por dispositivos 
legais,	a	exemplo	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional,	Lei	nº	9.394/96,	que	estipula	em	seu	Art.	67	
que	os	sistemas	educacionais	devem	promover	a	valorização	dos	profissionais	da	educação,	assegurando-lhes	
em	seu	inciso	II	aperfeiçoamento	profissional	contínuo,	com	direito	à	licença	com	remuneração	(BRASIL,	1996).

Mais	recentemente,	o	Decreto	nº	6.755/09	instituiu	a	Política	Nacional	de	Formação	de	Profissionais	
do Magistério da Educação Básica, com o objetivo de organizar, em regime de colaboração entre a União, 
os	Estados,	o	Distrito	Federal	e	os	Municípios,	a	formação	inicial	e	continuada	(BRASIL,	2009).	Esta	última	
entendida	no	Art.	2º,	parágrafo	XI	como	componente	essencial	da	profissionalização	docente,	devendo	
integrar-se	ao	cotidiano	da	escola	e	considerar	os	diferentes	saberes	e	a	experiência	docente,	deixando	
claro	em	seu	Art.	8º	que	seu	atendimento	dar-se-á	pela	indução	da	oferta	de	cursos	e	atividades	formativas	
por	instituições	públicas	de	educação,	cultura	e	pesquisa,	em	íntima	relação	com	os	projetos	das	unidades	
escolares e das redes e sistemas de ensino apoiado pelo Ministério da Educação estabelecido pelo Art. 
9º,	documento	que	favorece	e	fortalece	a	elevação	da	oferta	de	formação	continuada	no	setor	público.

Assim, passamos a ter cada vez mais vivências com formação continuada em todo o país, com grande 
preocupação em responder aos indicadores de qualidade da aprendizagem dos alunos, constituindo o ensino 
como	espaço	para	que	se	ensine	melhor,	a	partir	de	conteúdos	e	métodos	pré-selecionados,	provocando,	de	
certo modo, um esvaziamento no processo formativo no qual os diferentes conhecimentos dos docentes e suas 
experiências	têm	tido	pouco	ou	nenhum	espaço,	distanciando-se	do	que	propõe	o	Decreto	acima	mencionado.

Nesse	cenário	ávido	por	resultados	que	se	traduzem	em	números,	algumas	críticas	tem	sido	feitas	às	
formações	continuada	realizadas	até	então	em	que	percebemos	poucas	mudanças,	interpretado	por	muitos	
como	um	contrassenso,	diante	da	expressiva	oferta,	pois	percebe-se	que	a	quantidade	de	curso	realizados	não	
diz da qualidade de seus efeitos, aspecto que tem posto a formação continuada em questão. Em vista disso, 
se faz necessária uma revisão crítica das propostas formativas implementadas, tencionando seus processos 
de maneira a não se resumir a responder indicadores de qualidade, mas que se pretendam a avançar na 
elaboração de práticas de formação que entrelacem teoria e prática, em estreita relação com a realidade 
escolar, pensada a partir do olhar de quem se forma.

Com isso, podemos dizer que a contribuição de iniciativas de formação continuada desenvolvidas até aqui 
tem	sido,	muitas	vezes,	insuficiente	para	alterar	a	fragilidade	do	sistema	educacional.	Em	certas	circunstâncias,	
servindo	para	complicar	um	cotidiano	docente	já	de	si	fortemente	exigente,	com	excessiva	sobrecarga	de	
trabalho,	sendo	vista	por	alguns	como	“[...]	uma	evidente	e	oportunista	prática	de	deformação	[...]”	(MACEDO,	
2010,	p.	30)	em	que	não	há	lugar	para	falar	de	si,	de	suas	experiências,	sua	história	de	vida,	não	havendo	
tempo para o sujeito, para a escuta, uma evidente tentativa de silenciamento de suas aprendizagens, de suas 
experiências,	silêncio	que	oprime,	que	impede	um	dizer	por	meio	da	censura	(ORLANDI,	1993)	como	forma	
de sobrepor o conhecimento acadêmico, eleito como formativo ao construído na prática pelos docentes 
em	pleno	exercício	de	suas	atividades.	Desse	modo,	as	experiências	dos	sujeitos,	apesar	de	ecoarem,	não	
promovem	avanços	na	medida	em	que	não	são	refletidos	criticamente	e	pelos	seus	pares.

Frente à constatação da incompatibilidade das propostas de formação continuada até então realizadas, 
é preciso superá-la com propostas como aprendizado da docência, menos violenta, em negação a propostas 
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voltadas ao ensino, à correção do erro, pois se formar continuamente é requisito essencial à atividade do 
professor	e	implica	no	exercício	constante	de	aprender	e	desaprender.

Os	professores	necessitam	de	propostas	 formativas	mais	 “líquidas”	e	menos	centralizadas,	em	 íntima	
relação	com	situações	 reais	das	 instituições	de	ensino	a	partir	de	movimentos	de	aprendizagem	que	
favoreçam	a	socialização	de	experiências	entre	os	agentes	envolvidos	que	promovam	oportunidade	de	
desenvolvimento	pessoal	atrelado	ao	desenvolvimento	profissional,	uma	abordagem	formativa	que	valorize	
o	seu	caráter	contextual,	organizacional	direcionado	para	a	mudança,	lembra	García	(2013).

Para tanto, há que se entender a formação continuada como prática emancipatória, pensada na ciência e 
na técnica, não se restringindo a instrumentalizar o sujeito, de maneira a desenvolver uma prática formativa 
que não forme para determinado tempo, estanque e factual, mas que a partir da valorização da prática 
desenvolvida cotidianamente pelos docentes promova um estudo crítico de modo a empoderar o trabalho 
dos docentes e resulte na aprendizagem dos alunos.

Tudo isso torna imprescindível uma alternativa de formação continuada que seja pensada com o olhar 
do professor, a partir de suas necessidades e dos problemas que enfrenta diariamente em suas salas de aula, 
“[...]	permitindo	que	se	situem	na	perspectiva	do	outro,	sentindo	o	que	o	outro	sente	[...]”	(IMBERNÓN,	2010,	
p. 110) aberto ao que diz e deseja do outro, pensado na horizontalidade, o que implica em maior presença 
docente na elaboração de estratégias formativas, inserção no debate sobre sua formação, se posicionando 
ética e politicamente, ou seja, papel ativo no que se refere à reformulação do caminho a ser trilhado para 
eliminação das barreiras impeditivas ao sucesso escolar.

Dessa forma, pensar novas estratégias de formação continuada, nova forma de realizá-la e uma nova 
cultura formativa se constituem em uma notável tarefa para potencializar esse importante espaço de 
aprendizagem e romper com o caráter técnico, prescritivo, voltado para o ensino, ainda presente, nos 
ajudando a construir propostas formativas que impeçam a manutenção desse círculo vicioso e reconheça 
o sujeito como autor de seus processos formativos capazes de construir conhecimentos que respondam a 
situações	específicas	vividas	pelos	docentes	em	suas	unidades	de	ensino.

A Formação continuada no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

O Pnaic, inspirado no Programa de Alfabetização na Idade Certa (Paic), inicialmente desenvolvido 
no	Estado	do	Ceará,	no	município	de	Sobral,	é	um	compromisso	firmado	entre	governo	federal,	estados,	
municípios	e	entidades,	previsto	na	Portaria	nº	867,	de	4	de	julho	de	2012,	que	institui	e	estabelece	suas	
diretrizes gerais e tem por objetivos:

I	–	 Garantir	que	todos	os	estudantes	dos	sistemas	públicos	de	ensino	estejam	alfabetizados	em	

Língua	Portuguesa	e	em	Matemática,	até	o	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental;

II – reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;

III – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica;

IV – contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores;

V	–	 construir	propostas	para	a	definição	dos	direitos	de	aprendizagem	e	desenvolvimento	das	

crianças nos três primeiros anos do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012b).

Ao ler os objetivos priorizados no Programa, há um sentido a se destacar: duas áreas do currículo são 
privilegiadas – Língua Portuguesa e Matemática –, o que reforça a ideia de que são essas as áreas centrais do 
conhecimento, apesar de apresentar em seus cadernos de unidade, um tom interdisciplinar de organização 
do trabalho pedagógico com as outras áreas do currículo.

Nesse sentido, tendo como referência a atividade de pensar o futuro a partir de um sistemático esquema 
avaliativo, o índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), terceiro objetivo contemplado pelo 
Programa, se constitui um indicador de qualidade questionável na medida em que, ao avaliar apenas a 
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aprendizagem dessas duas áreas do conhecimento, se retira desse indicador um resultado que passa a 
representar	o	conjunto	da	escola,	sem	levar	em	consideração	não	apenas	as	condições	de	oferta,	como	
também as outras áreas do conhecimento.

De acordo com o Manual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: o Brasil do futuro 
com	o	começo	que	ele	merece,	“as	Ações	do	Pacto	são	um	conjunto	integrado	de	programas,	materiais	e	
referenciais curriculares e pedagógicos que serão disponibilizados pelo Ministério da Educação [...]” (BRASIL, 
2012a,	p.	11),	apoiados	em	quatro	 importantes	eixos	de	atuação:	avaliação	sistemática;	gestão,	controle	
social e mobilização; materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos e tecnologias 
educacionais; formação continuada presencial dos orientadores de estudo e professores alfabetizadores, 
este	último,	eixo	central	das	ações	desenvolvidas	pelo	Pnaic,	previsto	no	artigo	6º	da	Portaria	nº	867/2012,	
foco deste estudo (BRASIL, 2012b).

Por entender ser a alfabetizadora agente multiplicadora de fundamental importância para alcançar o 
principal objetivo proposto pelo Pnaic, alfabetizar todas as crianças até os 8 anos, a formação continuada 
se	constitui	como	eixo	principal	das	ações	a	serem	desenvolvidas	pelo	Programa,	em	consonância	com	a	
concepção	de	formação	ao	longo	da	vida,	ao	considerar	que	“esses	precisam	ser	cada	vez	mais	preparados	
para	acompanhar	as	inúmeras	transformações	da	sociedade	contemporânea”	(BRASIL,	2012e,	p.	8).

Assim, as alfabetizadoras, aquelas que atuam nos três primeiros anos do Ensino Fundamental e 
educação do campo, participam da formação continuada presencial, nos seus respectivos municípios, sob a 
responsabilidade dos orientadores de estudo, com duração de dois anos, totalizando uma carga horária de 
120	horas	por	ano.	Concordando	com	encontros	presenciais	(80	horas),	seminário	final	(08	horas)	e	atividade	
extrassala	(32	horas),	formando	quatro	turmas	distintas,	representando	cada	ano	do	ciclo	de	alfabetização	e	
educação	do	campo,	composta	de,	no	mínimo,	dez	alfabetizadoras	e,	no	máximo,	trinta	e	quatro,	tendo	como	
um de seus objetivos criar um ambiente alfabetizador que favoreça a aprendizagem dos alunos.

Os orientadores de estudo são professores efetivos da rede municipal de ensino, indicados pela Secretaria 
Municipal de Educação, que também participam de cursos presenciais com duração de 200 horas anuais. Cada 
turma	acompanhada	pode	ter	o	mínimo	de	dez	professores	e	máximo	de	trinta	e	quatro,	sob	responsabilidade	
do	professor	formador,	este	vinculado	a	uma	universidade	pública,	que	certificará	a	formação,	responsáveis	
pela formação dos orientadores de estudo. Como se observa, há uma rede de formação continuada com 
vistas a instituir essa proposta nas Unidades de Ensino.

Os princípios gerais que orientam a formação continuada no Pnaic reconhecem se tratar da formação 
de	um	grupo	de	estudantes	composto	por	profissionais	e	que,	portanto	desempenham	ambos	os	papéis,	
sendo	o	de	profissional	preponderante,	 em	consonância	 com	a	 concepção	de	 formação	continuada	
adotada	neste	estudo,	a	saber:	formação	de	professores	já	em	exercício	de	suas	atividades,	em	programas	
promovidos dentro e fora das escolas, considerando diferentes possibilidades, podendo ser presencial 
ou a distância (BRASIL,2002). Esse entendimento nos leva a pensar sobre a necessidade de considerar os 
conhecimentos que as alfabetizadoras trazem consigo, construídos diariamente em sua prática pedagógica 
como	ponto	de	partida	para	a	construção	de	novos	conhecimentos,	ou	ressignificação	dos	já	existentes.	
Para isso é importante, sobretudo pensar como trazer para o campo de análise, uma discussão que fale 
de	ações	de	resistência,	dos	enfrentamentos	que	são	necessários	para	que	uma	determinada	ação	se	dê,	
pensar	com	o	coletivo	de	alfabetizadoras	como	enfrentar	questões	que	estão	em	nós,	no	campo	social	e	
que nos atravessam tendo em vista a realização de uma ação docente que de alguma forma crie algum 
efeito	no	contexto	educacional.

A voz das alfabetizadoras

Para corresponder e alcançar a dimensão da pergunta apresentada, que sentidos alfabetizadoras do 
município de Santa Cruz Cabrália (BA) podem ter atribuído à formação continuada que lhes foi oferecida 
e realizada pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no ano de 2013, considerando 
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formações	futuras,	procurei,	na	realização	da	pesquisa,	seguir	a	orientação	da	abordagem	qualitativa,	com	
delineamento de estudo de caso, operacionalizado através da leitura e análise de documentos e de entrevista 
semiestruturada, lida, sob inspiração da Análise de Discurso de linha francesa. Participaram do estudo dez 
alfabetizadoras	de	três	escolas	da	rede	pública	municipal	de	ensino,	sendo	duas	da	zona	urbana,	dentre	elas	
uma escola indígena e uma da zona rural.

A escuta às alfabetizadoras, através das entrevistas, aponta que a maneira como a formação continuada no 
Pnaic foi concebida e implementada pelo MEC, no município de Santa Cruz Cabrália (BA), demonstra profundo 
distanciamento entre a realidade vivida pelas alfabetizadoras, em suas unidades de ensino, e o proposto pelo 
programa,	já	que	desconsidera	as	precárias	condições	de	trabalho	das	docentes,	seus	conhecimentos,	as	
diferenças entre as escolas, atrelado a resquícios de uma proposta formativa prescritiva, pautada em teorias 
pré-definidas,	com	soluções	genéricas	para	situações	singulares	que	anulam	as	práticas	culturais	presentes	
em cada unidade de ensino, reforçando a forma autoritária de pensar e fazer formação, de dirigir-se ao outro, 
baseada em uma escola e em alfabetizadoras ideais.

É preciso dizer, no entanto, que a formação continuada no Pnaic agregou valor positivo à formação 
das alfabetizadoras no que concerne à atualização, aprimoramento de conceitos referentes ao campo 
alfabetizador,	ainda	que	de	forma	parcial,	uma	vez	que	as	mesmas	permanecem	sem	respostas	para	situações	
concretas vividas diariamente em suas salas de aula, junto aos seus alunos. O que se observou, como resultante 
das	informações	produzidas,	é	que	o	aprimoramento	conceitual	no	campo	da	alfabetização	aconteceu	a	
partir	das	oportunidades	interativas	oferecidas	entre	os	estudos	teóricos	e	a	troca	de	experiência	entre	os	
pares,	sendo	a	prática	das	alfabetizadoras,	em	alguns	momentos,	ressignificada,	como	demonstração	de	que	
houve aprendizado sobre o processo de alfabetização.

No entanto, é importante considerar que, como consequência de uma proposta teórica prescritiva, não 
se	efetiva	a	mudança	significativa	esperada	em	sua	prática,	mas,	sim,	tímidas	alterações	conceituais	que,	
dissociadas da prática, não empoderam as alfabetizadoras a realizá-las com segurança em suas salas de 
aula, em alguns casos, gerando descrédito diante da teoria apresentada, na medida em que, desarticulada 
dos problemas reais vividos no dia a dia da escola, não conseguem responder aos seus questionamentos, aos 
dilemas	vividos	em	seu	contexto	escolar.

Tendo	as	 alfabetizadoras,	 sido	 excluídas	 do	processo	decisório	 para	 a	 sua	 implementação,	 não	
foram valorizadas como participantes ativas no processo formativo como detentoras de conhecimentos 
produzidos, sobretudo na prática, sendo esta uma incoerência da proposta, que, ao se dirigir não apenas 
a	uma	estudante,	mas	sobretudo,	a	uma	profissional,	muita	delas	com	longos	anos	de	atuação	docente,	
não	 incluiu	 suas	experiências	como	precioso	objeto	de	análise	coletiva	por	não	 reconhecê-los	como	
conhecimentos	válidos,	e	os	desperdiça.	Se	o	discurso	oficial	contido	nos	documentos	registra	a	importância	
de desenvolvimento contínuo das alfabetizadoras para promoção da melhoria da qualidade do ensino, 
tal	preparo	foi	sacrificado	na	medida	em	que	o	processo	formativo	se	deu	em	uma	única	via,	de	cima	
para	baixo,	cabendo	apenas	às	alfabetizadoras	aprender	do	outro,	fica	a	pergunta:	por	que	insistimos	em	
realizar propostas formativas para o outro, ao invés de fazer formação com o outro, ampliando o debate?

Entendemos que a conversa, o diálogo possibilitam aos sujeitos envolvidos no processo formativo transitar 
por diversos lugares, pois desloca, provoca um olhar relativo tomado a partir de um lugar que não é o meu 
nem o do outro, o que permite a compreensão histórica e política que descola das evidências produzidas 
de	forma	superficial,	parcial	que	não	se	dispôs	a	olhar	criticamente	o	problema	na	sua	essência,	tendo	em	
vista sua superação.

Desse modo, se não é esse um princípio importante da formação continuada para o grupo institucional, 
o é para as alfabetizadoras. Resultado: outros sentidos não se produzem, causando mal-estar, insatisfação 
e,	principalmente,	desvio	do	objeto	precípuo.	Na	crise	gesta-se	o	novo.	O	saber	da	experiência	surge	como	
força propulsora de aprendizagens, que aponta para a inversão da lógica na relação do professor com o 
conhecimento,	do	executor	de	tarefas	produzidas	por	outros	para	o	que	produz	conhecimento.
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São	inúmeros	os	fatores	que	exercem	influência	na	produção	de	poucos	efeitos	da	formação	continuada	
na	prática	dos	docentes,	mas	a	exclusão	de	sua	participação	como	sujeitos	produtores	de	conhecimentos,	
incapazes	de	contribuir	com	mudanças	no	cenário	alfabetizador	que	descarta	as	experiências,	certamente	
ocupa lugar de destaque. O modo impositivo como é pensado não mobiliza os sujeitos, o que nos leva a 
considerar que pouco adianta implementar nenhuma proposta formativa que vise à melhoria do ensino e ao 
desenvolvimento docente, se tal proposta não vier revestida do seu envolvimento ativo, se não for imbuída 
do princípio democrático, se não reconhecer a possibilidade de aprender com o outro, de reconhecê-lo como 
sujeito histórico situado e, portanto, produtor de conhecimentos, se não for pensada a partir do olhar de 
quem	vive	por	dentro	a	profissão.

A insatisfação e descontentamento das alfabetizadoras em relação à formação continuada no Pnaic diz 
respeito, sobretudo, ao modo desrespeitoso como se deu a sua implementação, em claro desgosto à forma 
como as coisas são realizadas, como são tratadas e percebidas, como recipiente vazio a ser preenchido por 
um	conhecimento	com	fim	instrumentalista.	Assim,	há	que	se	considerar	que	tivesse	a	formação	continuada	no	
Pnaic sido implementada de outra forma, tivesse sido feita com a presença do outro, não tivesse sufocado seus 
conhecimentos,	suas	experiências,	atenta	ao	vivido,	seus	sentidos	poderiam	ser	maiores,	mais	significativos	
para as alfabetizadoras.

Daí, consideramos a insatisfação das alfabetizadoras, no que concerne à realização da formação, 
sobretudo, resultado da censura, da opressão que faz calar um dizer por meio de outro dizer autoritário 
que	amordaça	e	silencia	vozes,	do	ocultamento	de	suas	experiências,	que	as	coloca	no	lugar	de	quem	tem	
apenas a aprender, quando poderia ser este um espaço para ouvir sensivelmente como vivem, o que dizem, 
como trabalham, o que pensam e sentem as alfabetizadoras. Tudo isso chama a atenção para a questão dos 
desafios	e	possibilidades	de	engajamento	docente	na	realização	de	um	trabalho	no	qual	elas	se	envolvam	
criticamente,	pensando	e	propondo	soluções	para	questionamentos	peculiares	a	cada	realidade	escolar.

Considerações finais

A	análise	das	 informações	produzidas	 reforça	que	é	preciso	nos	posicionar	contrários	a	práticas	de	
formação continuada com característica homogeneizadora, pensadas na verticalidade, que trata de 
forma	igual	questões	diferentes	e	sujeitos	diferentes,	imbuídos	de	autoritarismo	teórico	em	defesa	de	uma	
formação continuada que veja a diferença como potência, que parta dos sujeitos em formação, das suas reais 
necessidades	e	desejos,	que	demandem	desenvolvimento	pessoal	e	profissional	de	modo	a	promover	uma	
reflexão	coletiva	no	interior	das	escolas	sobre	as	práticas	desenvolvidas	pelos	docentes	em	suas	salas	de	aula	
a	partir	da	qual	se	definam	teorias	a	serem	estudas	em	íntima	aproximação	com	as	práticas	desenvolvidas	
nas escolas, se constituindo, desse modo, a formação continuada em um solo fértil para discutir os dilemas 
reais	vividos	pelas	alfabetizadoras	em	seus	contextos	escolares	como	exercício	político	de	empoderamento	
docente,	com	vistas	à	transformação	ou	ressignificação	da	escola.

Uma	estratégia	real	de	enfretamento	do	difícil	cenário	da	alfabetização,	mais	especificamente	no	município	
de Santa Cruz Cabrália (BA), perpassa pelo desenvolvimento contínuo das alfabetizadoras, conectado ao 
contexto	escolar	com	toda	a	singularidade	e	complexidade	que	a	envolve,	verdadeiramente	articulada	
também	às	questões	sociais	vividas	pelos	sujeitos.A	tarefa	não	é	simples,	o	que	requer	um	grande	investimento	
de	ações	contextualizadas	pautado	na	horizontalidade,	em	um	processo	democrático,	participativo.	Tais	ações	
devem passar, antes de tudo, pelo reconhecimento dos docentes como agentes produtores de conhecimento, 
construído	no	exercício	diário	de	sala	de	aula,	portanto	revestidos	de	um	valioso	saber	experiencial	que	deve	
ser tomado como importante elemento formativo, defendido pelas alfabetizadoras durante as entrevistas, 
portanto,	uma	formação	que	parta	da	experiência	dos	sujeitos,	o	que	implica	na	valorização	da	figura	docente,	
atenta	às	condições	relativas	de	salário,	ainda	insatisfatório,	à	participação,	envolvimento,	à	precariedade	das	
condições	de	trabalho	e	oferta,	aspectos	que	têm	ficado	de	fora	dos	holofotes	quando	da	implementação	de	
propostas formativas, nas quais a formação continuada no Pnaic assume papel relevante.
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O ensino da leitura e o comportamento leitor dos professores

Waldir Felix da Costa Junior
Lizie Davogio
Ana Lúcia Nunes da Cunha Vilela
Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo: O presente trabalho é parte de uma investigação em andamento. Investigação essa que se caracteriza 
em	pesquisa	qualitativa.	Tem	como	objetivo	principal	verificar	a	relação	entre	o	comportamento	leitor	dos	
professores e suas práticas de leitura em sala de aula. Para a coleta de dados foram utilizados questionários 
e	entrevistas	semiestruturadas	com	professoras	de	escolas	públicas	das	Séries	Inicias	e	da	Educação	Infantil.	
Os principais teóricos utilizados foram: Lerner (2002), Smith (2003), Jolibert (1994), dentre outros. Pode-se 
concluir que comportamento leitor dos professores esta diretamente estabelecida em uma intima relação com 
o desenvolvimento das atividades de leitura em sala e de como o professor trata de modo geral o desejo dos 
alunos em se aprofundarem, ou não, no universo letrado.
Palavras-chave: Comportamento leitor. Alfabetização. Formação de professor.
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Introdução

Por muito tempo há uma discussão de como será possível que o papel da escola de formar leitores, ou 
seja,	novos	cidadãos	para	um	mundo	em	permanente	mudança	nas	suas	escritas	e	cada	vez	mais	exigente	
quanto à qualidade de leitura, possa ser efetivamente e amplamente realizado. Muitas das vezes entre os 
objetivos	propostos	e	as	práticas	exercidas	formam-se	um	abismo,	criando	uma	divergência	entre	pressupostos	
epistemológicos e práticas pedagógicas. Nessa perspectiva tomamos a iniciativa de desencadear uma 
pesquisa que tem por objetivo investigar os comportamentos leitores dos professores, as suas práticas de 
leitura	e	suas	implicações	para	a	prática	pedagógica	a	fim	de	verificar	a	contribuição	dos	hábitos	leitores	no	
exercício	docente	do	professor	alfabetizador.

Pesquisas	realizadas	no	Brasil	por	MAGNANI,	1989;	CHIAPPINI,	2002;	SOUZA,	2004;	SILVA,	1998,	2000	
ressaltam	a	relevância	da	figura	do	professor	no	processo	de	formação	leitora,	considerando-se	que	esse	
profissional	é	visto	como	mediador	do	processo.

Além disso, vale ressaltar que no mundo contemporâneo, o conceito de verdadeira democracia passa pelo 
decisivo investimento na formação de leitores.

Caracterização dos sujeitos

Os sujeitos dessa pesquisa são onze professores das Séries Inicias e da Educação Infantil, todos habilitados 
em licenciatura em Pedagogia. O grupo de professores envolvidos na pesquisa constituem-se, em sua 
totalidade,	de	pessoas	do	sexo	feminino,	o	que	confirma	outros	estudos	realizados	por	outros	autores,	Gouveia	
(1970),	Bruschini	(1979),	Lewin	(1980),	Barroso	e	Mello	(1975),	sobre	a	tendência	da	sexualização	do	magistério.	
Os	dados	obtidos	referentes	a	idade	indicam	que	9,09%	se	situam	na	idade	inferior	a	trinta	anos,	27,27%	
encontram-se	entre	trinta	e	quarenta	anos,	36,36%	encontram-se	entre	quarenta	e	cinquenta	anos,	e	27,27%	
encontram-se	com	mais	de	cinquenta	anos	de	idade.	Com	relação	ao	nível	de	qualificação	profissional,	além	
de	possuírem	graduação	em	licenciatura	em	Pedagogia,	os	dados	demonstram	que	90,9%	das	professoras	
consultadas possuem especialização. As áreas escolhidas pelas professoras para cursar na pós-graduação 
foram:	Educação	Infantil	(45,45%),	Letramento	(9,09%),	Relações	raciais	(9,09%),	Psicopedagogia	(9,09%),	e	
Pedagogia	clínica	(9,09%).	A	partir	desses	resultados	pode-se	observar	que	dentre	todas	a	especializações	
citadas	entre	as	professoras,	poucas	se	aproximam	do	desenvolvimento	de	práticas	leitoras	das	crianças.	Outro	
ponto relevante é que nenhuma das professoras possuem pós graduação Stricto Sensu, ou seja, mestrado e/
ou	doutorado.	No	que	se	refere	a	experiência	profissional,	todas	as	professoras	lecionam	em	Instituições	de	
Ensino	público	nos	seguintes	períodos:	dois	meses	(9,09%),	quatro	anos	(27,27%),	sete	anos	(9,09%),	doze	anos	
(27,27%),	treze	anos	(18,18%),	vinte	e	dois	anos	(9,09%),	compondo	profissionais	de	diversas	faixas	etárias	e	
níveis	de	experiência	em	sala	de	aula.

Coleta de dados

O trabalho de coleta de dados ocorreu no período de novembro a dezembro de 2016, compreendendo 
a aplicação de questionários. Eles foram aplicados com onze professoras da Educação Infantil e das Séries 
Inicias. É composto de duas partes: a primeira envolve aspectos relacionados com os comportamentos leitores 
dos	professores,	e	tem	como	objetivo	a	caracterização	dos	hábitos	de	leitura	das	professoras	em	exercício	
docente.	Essa	parte	é	composta	por	questões	que	envolvem	características	como:	gosto,	motivação	e	intenção	
leitora.	A	segunda	parte	tem	como	objetivo	verificar	as	práticas	de	leitura	dos	professores	dentro	de	sala	de	
aula. Os questionários se complementam na intenção de aferir se há um vínculo entre o comportamento 
leitor dos professores e suas práticas de leitura com seus alunos.

A coleta de dados foi realizada através de questionários semiabertos, por constituir-se um procedimento 
que	“permite	um	maior	aprofundamento	das	informações	obtidas”	(LUDKE	e	ANDRÉ,	1986,	p.9.	Apud,	VILELA,	
2000, p. 28).
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Fundamentação teórica

Durante	muito	 tempo	esteve	vigente	nas	concepções	de	ensino	escolar	o	entendimento	de	 leitura	
enquanto	a	aprendizagem	da	decodificação,	ou	seja,	métodos,	técnicas.	Afim	de	superar	essas	concepções,	
estudos sobre a leitura vêm sendo categóricos em direcionar a formação de leitores para além dos estudos 
de métodos, na compreensão dos processos cognitivos que as crianças desenvolvem ao longo da introdução 
do universo letrado. Novas perspectivas para a alfabetização com foco na aprendizagem, na interação e 
pelo contato/acesso a materiais escritos que circulam socialmente são veiculadas nos cursos de formação 
de professores alfabetizadores.

No que tange a condição para a caracterização do sujeito leitor, temos como condição para sujeito-leitor 
aquele	que	 leu,	 inteiro	ou	em	partes,	pelo	menos	um	livro	nos	últimos	três	meses.	E	sujeito-não-leitor	é	
aquele	que	declarou	não	ter	lido	nenhum	livro	nos	últimos	três	meses,	mesmo	que	esse	mesmo	leitor	tenha	
mencionado	que	leu	ao	menos	um	livro	nos	últimos	doze	meses.

Para	Jolibert	(1994)	“ler	é	atribuir	diretamente	um	sentido	a	algo	escrito,	[...]	é	questionar	algo	escrito	
como	tal	a	partir	de	uma	expectativa	real	[...]	é	fazer	hipóteses	de	sentido”	(p.	15).	A	autora	comenta	que	as	
situações	de	leitura	nas	escolas	não	podem	acontecer	como	antes	e	acrescenta	“lê-se	a	todo	o	momento	
durante o dia em função da vida na aula e na escola e dos projetos em curso” (p.31). A autora ainda constata 
que	não	lemos	para	aprender	a	ler,	mas	sim	por	mais	finalidades,	como	necessidade	de	se	informar,	prazer,	
para responder as necessidades sociais, entre outras.

Segundo	Smith	(2003),	ler	é	“ter	questões	relevantes	a	fazer	(que	o	texto	pode	responder)	e	de	ser	capaz	
de	encontrar	respostas	a	pelo	menos	algumas	destas	questões”	(p.	200).	De	tal	modo,	ao	lermos	um	texto,	
o	lemos	com	uma	finalidade	definida,	e	é	essa	finalidade	que	nos	permite	a	compreensão,	ou	não,	do	texto.	
Smith	(2003)	também	afirma	que,	ler	não	se	reduz	a	identificação	de	letras,	palavras	ou	significados,	e	nem	
pronunciar as letras individuais ou palavras isoladas.

Ainda segundo o autor, a leitura dependa da Previsão e de questionamento. A previsão é a base para a 
compreensão	do	mundo,	é	fazer	perguntas	sobre	aquilo	que	queremos	ler,	e	compreender	significa	sermos	
capazes de responder algumas dessas perguntas. Conforme o autor, a previsão, é fazer perguntas sobre aquilo 
que	queremos	ler,	e	compreender	significa	sermos	capazes	de	responder	algumas	dessas	perguntas.	Assim,	
para ler é necessário que os olhos vejam algo impresso na página e envie ao cérebro (informação visual), mas 
as	informações	visuais,	por	si	só,	são	insuficientes	e	não	caracterizam	a	leitura.	É	preciso	conhecimento	sobre	
a	linguagem,	porque	a	leitura	requer	do	leitor	o	processamento	de	informações	que	se	encontra	“além	dos	
olhos”, isto é a informação não visual, constituída do conhecimento do assunto, conhecimento da língua, e 
experiências	do	leitor.	A	leitura	depende,	mais	da	informação	não	visual,	do	que	da	leitura	visual,	contrariando	
o	que	se	verifica	nas	práticas	tradicionais	que	investem	a	atenção	na	informação	visual	do	texto,	priorizando	a	
decodificação	das	palavras	em	detrimento	da	significação	do	texto.	A	leitura	“envolve	uma	combinação	entre	a	
informação	visual	e	não	visual.	Ela	é	a	interação	entre	o	leitor	e	o	texto”	(SMITH,	2003,	p.	86),	a	insuficiência	da	
informação não-visual torna a leitura difícil ou até mesmo impossível. A leitura compreensiva está diretamente 
ligada	ao	conhecimento	que	temos	e	aos	questionamentos	que	fazemos	ao	texto.

Para Lerner (2002) a leitura e a escrita têm dois propósitos: Propósito didático, que se dá em âmbito 
escolar. Refere-se ao conhecimento que o aluno precisa aprender para utilizar em sua vida futura e o outro 
é o propósito comunicativo, que se refere a ler e escrever para conhecer outros mundos ou se comunicar e 
são	situações	muitas	vezes	excluídas	do	âmbito	escolar.	E	ainda,	para	essa	autora	há	um	“abismo	que	separa	
a prática escolar da prática social da leitura e da escrita” (2002, p. 33).

Professores e a produção de leitores

Com	base	nessas	concepções,	buscamos	refletir	sobre	meios	para	que	a	escola	cumpra	com	eficiência	suas	
finalidades,	para	que	os	alunos	sejam	usuários	competentes	da	cultura	escrita	e,	portanto,	possam	contar	
com as habilidades de pensamento, básicas e superiores, que lhes permitam gerar conhecimento, continuar 
aprendendo ao longo de sua vida e se desempenharem como cidadãos de uma sociedade democrática.
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No entanto, devido as políticas educacionais realizadas no Brasil, até o século XX, que tinham como foco 
a erradicação do analfabetismo com a perspectiva de domínio técnico da leitura e da escrita, que resultaram 
na	difusão	das	teorias	da	decodificação,	a	maioria	das	ações	pedagógicas	desenvolvidas	até	esse	período	
estavam	voltadas	para	ensinar	o	aluno	a	decodificar	o	texto	escrito,	transformando-o	da	linguagem	escrita	
para	a	oral,	com	a	finalidade	de	responder	protocolos	de	leitura.

Por consequência do ranço dessas práticas, temos, ainda hoje, os desdobramentos da difusão dessas 
concepções,	isto	somado	à	posição	em	que	os	professores	se	encontram,	pois	são

Pressionados	pelos	baixos	 salários,	por	uma	 formação	precária	–	 frequentemente	desvinculada	das	
condições	concretas	de	vida	de	seus	alunos	e	do	meio	em	que	atuam	–	e	pelo	acesso	limitado	ou	inexistente	a	
bens culturais entre outros problemas, os professores se vêem isolados no enfrentamento da heterogeneidade 
social, econômica e cultural que, segundo Morin (2000), caracteriza a sala de aula. (UNESCO, 2004, p.18-19).

Condições	essas	que	acabam	Inviabilizando	o	atendimento	às	crianças	aos	direitos	de	aprendizagem,	os	
quais	compreendem,	os	quais	destacamos	o	eixo	da	leitura,	que	compreendem:

Ler	textos	não	verbais,	em	diferentes	suportes;	Ler	textos	(poemas,	canções,	tirinhas,	textos	de	tradição	oral,	
dentre	outros)	com	autonomia;	Compreender	textos	lidos	por	outras	pessoas,	de	diferentes	gêneros	e	com	
diferentes	propósitos;	Antecipar	sentidos	e	ativar	conhecimentos	prévios	relativos	aos	textos	a	serem	lidos	(pelo	
professor	ou	pelas	crianças);	Reconhecer	as	finalidades	de	textos	lidos	(pelo	professor	ou	pelas	crianças);	Ler	
em	voz	alta,	com	fluência,	em	diferentes	situações;	Localizar	informações	explícitas	em	textos	de	diferentes	
gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Localizar	informações	explícitas	em	
textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	com	autonomia;	Realizar	inferências	em	textos	de	diferentes	
gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Realizar	inferências	em	textos	de	
diferentes	gêneros	e	 temáticas,	 lidos	com	autonomia;	Estabelecer	relações	 lógicas	entre	partes	de	textos	
de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Estabelecer	relações	
lógicas	entre	partes	de	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	com	autonomia;	Apreender	assuntos/
temas	tratados.	em	textos	de	diferentes	gêneros	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Apreender	
assuntos/	temas	de	diferentes	gêneros,	com	autonomia;	Interpretar	frases	e	expressões	em	textos	de	diferentes	
gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Interpretar	frases	e	expressões	em	
textos	de	diferentes	gêneros,	lidos	com	autonomia;	Estabelecer	relações	de	intertextualidade	na	compreensão	
de	textos	diversos;	Relacionar	textos	verbais	e	não	verbais,	construindo	sentidos;	Saber	procurar	no	dicionário	
os	significados	básicos	das	palavras	e	a	acepção	mais	adequada	ao	contexto	de	uso.	(MEC,	2012,	p.49)

Ao longo da pesquisa, observamos que a totalidade das professoras diz que seus alunos gostam de ler, no 
entanto,	podemos	evidenciar	o	equívoco	de	concepções	de	leitura	a	partir	do	relato	das	atividades	realizadas	
pelas	professoras	entrevistadas,	sendo	que	as	mesmas,	ao	serem	questionadas	sobre	“que	atividades	de	
leitura	são	propostas	para	as	crianças?”	Afirmam,	atividades	como:	reconto	de	histórias,	representar	histórias	
através de desenhos, Dramatização, Ilustração da leitura, escrita de palavras, frases sobre os personagens, 
socialização	da	leitura	com	os	colegas,	compreendem	atividades	de	leitura,	respostas	nesse	sentido	compõe	
45,45%	das	respostas.	O	que	causa	uma	divergência	entre	prática	e	concepção,	dissociando	a	 leitura	do	
processo cognitivo, histórico, cultural e social de construção de sentidos. Ou ainda, quando voltamos nosso 
olhar	para	produção	de	escrita	na	educação	infantil,	vemos	que	81,82%	das	respostas	são	direcionadas	na	
concepção de escrita enquanto meramente um domínio do código, técnica, que materializava a fala, e não 
a leitura como um processo, o qual que ocorre com as crianças desde bem pequenas desde bem pequenas. 
Demonstrando dessa forma que a incoerência entre pressupostos epistemológicos e práticas pedagogias 
ainda está fortemente presente na escola.

Sabe-se	que	considerar	como	conteúdo	de	alfabetização	apenas	os	aspectos	formais	da	escrita,	enquanto	
objeto	de	conhecimento,	ou	a	diversidade	de	textos	que	se	pode	conhecer,	não	assegura	que	as	crianças	
usufruam da leitura. Se quisermos formar crianças leitoras, precisaremos adotar uma outra perspectiva de 
trabalho	que	considere	a	interação	que	o	sujeito	pode	estabelecer	nas	dimensões	social	(interpessoal,	pública)	
e psicológica (pessoal, privada).
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Pois	as	crianças	já	ingressam	na	Educação	Infantil	com	um	conjunto	de	experiências	sobre	as	finalidades	
da	escrita,	sobre	as	diferentes	modalidades	de	textos	utilizados	para	atender	a	diferentes	funções	e	diversas	
experiência	de	leitura.	Afinal	elas	observam	anúncios	nas	ruas,	ouvem	historias,	tem	contato	com	diversos	
portadores	de	textos,	ou	seja,	interagem	constantemente	com	o	mundo	da	escrita,	muito	antes	de	terem	essas	
experiências	na	escola.	Isso	é	algo	que	deve	ser	considerado	ao	se	elaborar	um	planejamento	de	ensino,	no	
entanto, não é o que temos visto nas áreas pesquisadas.

A	partir	das	informações	obtidas	nos	questionamentos	aplicados	aos	professores,	podemos	constatar	que	
apesar	de	90,91%	dos	entrevistados	se	considerarem	leitores	e	9,09%	“um	pouco”	leitores,	14,29%	não	leram	
nenhum	livro	nos	últimos	três	meses,	e	35,71%	leram	apenas	um	livro.	E	sabe-se	que	o	pouco	contato	com	o	
universo	literário	dificulta	o	desenvolvimento	do	gosto	leitor,	como	afirma	Ana	Maria	Machado,	em	entrevista	
concedida à Revista Educação da editora Abril, de 2002:

Gente que não gosta de ler não pode ensinar a ler. É igual a um instrutor de natação que não gosta de 
nadar, e por isso tenta ensinar os alunos do lado de fora da piscina. (...) Quem gosta de ler está sempre falando 
de	livro,	recomendando	leituras	para	outras	pessoas,	é	algo	que	contagia	e	flui	naturalmente.

Ou ainda:
Como é possível a um professor ou a uma professora que não gosta de ler e de escrever, que não sente 

prazer	em	desvendar	os	múltiplos	sentidos	possíveis	de	um	texto,	trabalhar	para	que	seus	alunos	entrem	
na corrente da linguagem, na leitura e na escrita? Inversamente, se o professor ou professora gosta de ler 
e de escrever, se é contador de casos e de histórias, o que (na sua trajetória de vida) favoreceu esse gostar, 
essa prática? Que relação professoras e professores têm com a linguagem no seu cotidiano? O que contam, 
leem, escrevem? Como ocorreu essa relação com a escrita ao longo de suas histórias de vida construí- das 
na	coletividade?	De	que	maneira	esta	experiência	acumulada	influencia	a	relação	desses	professores	com	
seu trabalho? (Kramer, Jobim e Souza, 1996, p. 18).

Por	essas	e	outras	razões,	para	tornar	seus	alunos	leitores	que	gostem	e	desejem	escrever,	os	professores	
precisam	estabelecer	uma	intima	relação	de	cumplicidade	com	a	linguagem	escrita,	experimentando	a	leitura	
e	a	escrita	como	prática	social	e	cultural.	Como	afirma	Bamberger:

Experiências	escolares	realizadas	na	Áustria	mostraram	que	a	influência	do	professor	pode	ser	decisiva	
no ensino da leitura, principalmente quando se compensam as oportunidades desiguais das crianças cujo 
progresso não é estimulado em casa”. (1995, p.75).

Por esse motivo é necessário que a escola seja essa mediadora da formação do gosto leitor. Em 
contraponto, vemos que apesar das salas terem cantinhos da leitura, dos alunos poderem levar livros 
para	a	casa,	de	existirem	projetos	de	leitura	na	escola	e	nas	salas,	das	escolas	possuírem	biblioteca	e	os	
alunos segundo os resultados obtidos com a aplicação da entrevista a visitarem com uma certa frequência: 
27,27%	frequentam	diariamente,	18,18%	semanalmente,	18,18%	frequentam	mensalmente,	e	36,36%	não	
responderam	a	questão.	Sendo	que	em	45,45%	das	bibliotecas	tem	o	acervo	renovado	continuamente	e	há	
atividades aplicadas nas bibliotecas, ou seja, possuem os requisitos, em questão de ambiente, para serem 
favoráveis	ao	desenvolvimento	do	gosto	leitor,	com	afirmam	Bordini	e	Aguiar:

Para	que	a	escola	possa	produzir	um	ensino	eficaz	da	 leitura	da	obra	 literária,	deve	cumprir	certos	
requisitos como: dispor de uma biblioteca bem aparelhada, na área da literatura, com bibliotecários que 
promovam o livro literário, professores leitores com boa fundamentação teórica e metodológica, programas 
de ensino que valorizem a literatura e, sobretudo, uma interação democrática e simétrica entre alunado e 
professor (1993, p. 17).

Porém, o comportamento leitor dos brasileiros não acompanha o que se espera. Visto que, segundo a 
pesquisa	“Retratos	da	Leitura	no	Brasil	de	2015”,	os	brasileiros	leram	em	média,	nesse	ano,	2,43	livros	inteiros	
em	todo	ano.	Mesmo	existindo	grandes	iniciativas	de	leitura	dentro	e	fora	da	escola	os	brasileiros	seguem	
com	baixas	pratica	de	leitura.	Segundo	a	mesma	pesquisa	os	principais	motivos	são:	Falta	de	tempo,	ou	a	
pessoa	prefere	realizar	atividade	diferente	que	ao	invés	de	ler,	ora	não	dispõe	da	paciência	para	ler,	ora	não	
há	bibliotecas	por	perto,	já	aqueles	que	declaram	se	sentir	cansado	para	ler	e	por	fim	declaram	também	que	
acreditam que o preço de livro é alto.
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Mediante	essas	constatações,	buscamos	nos	autores	referenciados,	quais	praticas	devem	ser	trabalhadas	
com	alunos,	desde	pequenos,	quanto	ao	desenvolvimento	do	comportamento	leitor	das	crianças	afim	de	que	
essas barreiras para a leitura sejam diminuídas.

Lerner (2002) ressalta que:
Entre	os	comportamentos	do	 leitor	que	 implicam	 interações	com	outras	pessoas	acerca	dos	 textos,	

encontram-se,	por	exemplo,	as	seguintes:	comentar	ou	recomendar	o	que	se	 leu,	compartilhar	a	 leitura,	
confrontar	com	outros	 leitores	as	 interpretações	geradas	por	um	livro	ou	uma	notícia,	discutir	 sobre	as	
intenções	implícitas	nas	manchetes	de	certo	jornal...	Entre	os	mais	privados,	por	outro	lado,	encontram-se	
comportamentos	como:	antecipar	o	que	segue	no	texto,	reler	um	fragmento	anterior	para	verificar	o	u,	quando	
se detecta uma incongruência, saltar o que não se entende ou não interessa e avançar para compreender 
melhor,	identificar-	se	com	o	autor	ou	distanciar-se	dele	assumindo	uma	posição	crítica,	adequar	a	modalidade	
de	leitura	–	exploratória	ou	exaustiva,	pausada	ou	rápida,	cuidadosa	ou	descompromissada...-	aos	propósitos	
que	se	perseguem	e	ao	texto	que	se	está	lendo.	(2002,	pág.	62).

Considerações finais

Com base nos resultados parciais, podemos inferir que o comportamento leitor dos professores 
estabelecem uma intima relação com o desenvolvimento das atividades de leitura em sala e de como o 
professor trata de modo geral o desejo dos alunos em se aprofundarem, ou não, no universo letrado. Muito 
mais	do	que	as	técnicas	de	codificação	e	decodificação,	está	a	cargo	do	professor	e	da	escola,	e	não	de	um	
outro	profissional	ou	meio.

A	leitura	é	algo	de	deve	ser	trabalhado	constantemente	no	ambiente	escolar,	porque	são	“nas	situações	
de	leitura	e	produção	de	textos	orais	e	escritos,	de	diferentes	gêneros	que	os	indivíduos	se	apropriam	dos	
conhecimentos a respeito deles e desenvolvem as capacidades necessárias para atingir diferentes propósitos 
de	comunicação.”	MEC,	p.	26,	2012.	Cabe	então	ao	professor	ser	o	incentivador,	aquele	que	aproximem	seus	
alunos	do	gosto	leitor	através	de	seus	prazerosas	experiências	leitoras.	Desde	que	estejam	a	rever	sua	relação	
com a leitura e a escrita e se atualize em relação aos conhecimentos didáticos sobre os seus conceitos de 
leitura, os professores devem ser peças chaves na formação de uma comunidade leitora dentro da escola.
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A construção de práticas de alfabetização no cotidiano da escola:  
o papel formativo da relação com os pares

Ywanoska Gama1
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Resumo: O	presente	trabalho	discute	a	relação	com	os	pares	no	cotidiano	da	escola	e	suas	contribuições	à	
formação	de	professoras	alfabetizadoras.	A	partir	da	identificação	das	práticas,	na	rotina	de	sala	de	aula	de	duas	
professoras,	analisamos	como	suas	escolhas	apareciam	associadas	às	trocas	de	experiências	com	os	colegas	
de	profissão,	seus	pares.	O	percurso	metodológico	permitiu	acessar	singularidades	do	cotidiano,	observando	
eventos	significativos	destas	relações.	Utilizamos	observações,	entrevistas,	videogravações	e	entrevistas	de	
autoconfrontação	(CLOT,	2007).	Verificamos	tal	caráter	formativo,	quer	para	a	incorporação	de	novos	elementos	
às	suas	práticas,	quer	para	ratificar	outras	fabricadas	no	cotidiano	da	escola.	Ao	explicitar	tal	influência	se	
sobressaíram o que autores como Tardif (2002), Nóvoa (2004), Rockwell e Ezpeleta (2007) e outros, destacam, 
quanto à articulação com as demandas da prática, necessidades de resolução imediata e satisfatória dos 
conflitos	e	dilemas	da	atividade	docente,	o	que	torna	a	escola	uma	comunidade	de	aprendizagens.

Palavras-chave: Práticas de alfabetização. Formação com pares. Formação de alfabetizadoras(es).

Introdução

O	presente	estudo	pretende	discutir	a	relação	com	os	pares	no	cotidiano	da	escola	e	suas	contribuições	à	
formação de professoras alfabetizadoras que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental.Nesse sentido, 
buscamos	identificar,	na	rotina	de	sala	de	aula	de	duas	professoras,	as	práticas	desenvolvidas	e	como	as	
docentes	justificavam	suas	escolha	ou	as	associavam	às	trocas	de	experiências	com	os	colegas	de	profissão,	
aqui denominados de pares.

Por tratar-se de um estudo voltado às práticas cotidianas, optamos por um percurso teórico-metodológico 
que	buscou	no	trabalho	de	campo	as	categorias	emergentes,	tendo	com	isso	um	caráter	mais	exploratório.	
Para	tal,	utilizamos	observações	de	inspiração	etnográfica,	com	uma	média	de	30	aulas	observadas	em	cada	
sala	de	aula,	entrevistas	–	inicial,	ao	longo	da	pesquisa	–	videogravações	e	ao	final	do	processo	entrevistas	
de Autoconfrontação, segundo a perspectiva de Clot (2007). Participaram do estudo, duas professoras 
alfabetizadoras da rede municipal de ensino de Camaragibe – Pernambuco, reconhecidas por seus pares 
pelas boas práticas desenvolvidas na alfabetização de crianças.

Ao longo do período de observação nas salas de aula, foram mapeadas as atividades mais frequentes 
nas práticas das professoras. As entrevistas de autoconfrontação foram desenvolvidas a partir da seleção 
de cenas dessas atividades frequentes no cotidiano da sala de aula de cada docente, de modo que cada 
uma delas, em separado – dada a opção pela autoconfrontação simples – diante da análise de sua própria 
atividade	explicitassem	a	forma	como	estas	foram	incorporadas	às	suas	práticas	ao	longo	de	suas	trajetórias	
profissionais,	considerando	as	singularidades	desses	percursos.	Com	este	objetivo	em	mente,	a	entrevista	de	
autoconfrontação	simples	nos	daria	elementos	suficientes	para	uma	análise	desse	aspecto,	vindo	a	somarem-
se	aos	dados	obtidos	nas	entrevistas	iniciais,	observações	e	entrevistas	mais	curtas	realizadas	ao	longo	das	
observações,	que	chamamos	de	mini-entrevistas.

A entrevista de autoconfrontação simples são apresentadas ao indivíduo imagens de sua própria atividade 
e	há	a	abertura	de	um	espaço	para	que	o	sujeito	comente	ou	responda	às	questões	propostas	pelo	pesquisador	
a	fim	de	avançar	na	produção	de	significados	concretos	sobre	as	imagens.	Confrontado	com	suas	imagens	

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, Professora da Educação Básica – anos iniciais – da Rede Municipal 
de Ensino.
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mantendo uma interlocução, durante esse processo de confrontação, apenas com o pesquisador que busca 
suscitar	comentários	sobre	as	ações	de	sua	própria	atividade.

De	acordo	com	Goigoux	(2002,	p.12),	a	entrevista	de	autoconfrontação	abre	aos	professores	a	possibilidade	
de uma nova conceitualização de sua atividade através da confrontação com um interlocutor e com os 
traços de sua própria atividade, o que pode ajudar o sujeito a constituir-se como um observador da sua 
própria atividade.Esse dispositivo leva os professores a articular o que é legítimo e valorizado (ou ilegítimo 
e	desvalorizado)	em	seu	meio	profissional.	Em	outro	estudo,	Goigoux	e	Vergnaud	(2005,	p.9)	destaca	que	
elucidar um saber-fazer fortemente automatizado e pouco consciente, favorece o desenvolvimento de novas 
capacidades de ação.

Utilizamos	como	referencial	a	análise	de	conteúdo	temática,	na	perspectiva	de	Bardin	(1977).	Priorizamos	
no presente trabalho discutir as categorias mais diretamente relacionadas aos elementos mobilizados, 
particularmente, da relação com os pares, destacando tal análise está relacionada a estudo anterior que 
desenvolvemos (GAMA, 2014).

A relação com os pares no cotidiano da escola e as contribuições à formação docente

Observar	o	cotidiano	de	uma	escola	com	um	olhar	atento	às	relações	que	ali	se	estabelecem	é	um	
desafio	constante	às	pesquisas	em	educação,	dado	o	caráter	dinâmico	das	trocas	que	se	efetivam,	dos	
diferentes	papeis	desempenhados	pelos	sujeitos	sociais	nas	relações	de	poder	que	sustentam	o	convívio	
entre	os	profissionais	que	a	compõem.	Buscando	um	olhar	mais	apurado	de	tal	cotidiano,	a	realização	
do estudo que deu origem ao presente trabalho, buscou estabelecer uma discussão sobre a formação 
de	professores	no	contexto	da	escola,	a	partir	das	contribuições	da	 relação	com	os	pares	e	as	 trocas	
estabelecidas	que	compõem	um	dos	elementos	marcantes	não	apenas	na	construção	do	profissional	
docente como na dinamicidade da construção e reconstrução ininterrupta das práticas de alfabetização 
criadas e compartilhadas no cotidiano escolar.

Em	diversas	situações	observadas	na	escola,	nos	chamaram	a	atenção	os	comentários	que	as	docentes	
teciam sobre as atividades planejadas. Esses comentários ocorriam, em geral, durante os intervalos de lanche 
e recreio das crianças, em conversas com seus pares, algumas vezes estendida à pesquisadora, considerando 
ser	esta,	 também	professora	dos	anos	 iniciais	de	 rede	pública	de	ensino,	portanto,	comungando	nessas	
conversas	da	condição	de	par	.	Escutamos	do	grupo,	em	várias	ocasiões	ao	longo	do	ano,	que	se	enriqueciam	
muito	com	esses	momentos	de	trocas	de	experiências.	Havia	um	professor	na	escola	que	costumava	dizer	
que	se	“nutria”	com	as	experiências	das	colegas.Um	grupo	mais	coeso,	do	qual	as	duas	professoras,	sujeitos	
da nossa pesquisa, participavam ativamente, tinha um movimento de socialização de atividades planejadas, 
trocas e empréstimos de materiais relacionados à prática pedagógica (revistas de caráter pedagógico, livros, 
CD’s	e	DVD’s).Costumavam	brincar	com	esse	hábito,	chamando-o	de	“tráfico	cultural”	ou	“rede	de	formação	
dos	corredores”.Situações	desta	natureza	nos	evidenciam	o	investimento	desses	profissionais,	em	diferentes	
espaços	de	interlocução,	neste	caso	com	seus	pares,	na	socialização	de	seus	saberes	e	experiências,	de	modo	
a favorecer a construção de conhecimentos diretamente relacionados ao cotidiano de suas salas de aula e 
às práticas de alfabetização. Este processo de formação é tão informal e sutilmente integrado à trama social 
da	escola,	como	destacam	Rockwell	e	Mercado	(1986,	p.151),	que	é	difícil	distingui-lo	no	fluxo	cotidiano,	
composto	de	numerosas	pequenas	trocas	de	consultas	e	reflexões	que	se	incorporam	às	decisões	diárias	
sobre o próprio fazer pedagógico.

O	 reconhecimento	desse	 caráter	 formativo	 implicado	em	 tais	 relações	 foram	evidenciados	 já	na	
entrevista	inicial	e	bastante	recorrentes	em	momentos	posteriores	da	pesquisa,	lembrando-nos	a	afirmação	
de Tardif e Lessard (2005, p.35) de que a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria 
inerte	ou	símbolos,	mas	de	relações	humanas	com	pessoas	capazes	de	iniciativa	e	dotadas	de	uma	certa	
capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores. Tardif e Lessard consideram a docência 
um trabalho interativo, um trabalho sobre e com o outro. Esse outro não se limita aos alunos, mas àqueles 
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envolvidos no processo educativo, que acabam também envolvidos na constituição do sujeito professor. 
Em estudo desenvolvido sobre práticas pedagógicas de professoras alfabetizadoras, Souto (2009, p. 205) 
ressalta o tempo de reunião na escola, percebido pelas professoras participantes de seu estudo como 
tempo	de	formação.	As	professoras	de	nossa	pesquisa	também	destacavam	tais	reuniões	com	importância	
semelhante às conversa com colegas da escola, de onde apreendemos sua importância na construção dos 
saberes	profissionais.

Acompanhamos	em	nossa	pesquisa,	momentos	diversos	de	reuniões	na	escola,	tais	como:	encontros	
pedagógicos de início de semestre letivo, paradas quinzenais para estudos, momento coletivo de 
análise	e	escolha	de	livros	didáticos,	conselhos	pedagógicos	bimestrais,	dentre	outros.Em	tais	situações	
evidenciava-se de forma mais clara o caráter formativo da relação com os pares, desde os momentos 
que	precediam	as	reuniões,	nos	quais	os	professores	combinavam	questões	que	precisavam	esclarecer	
junto	aos	colegas,	sugestões	de	assuntos	para	a	pauta	de	discussões,	planejamento	e	mesmo	a	seleção	de	
material	a	compartilhar	com	os	pares.	Cabe	aqui	lembrarmos	Nóvoa	(1995,	p.26),	ao	afirmar	que	“a	troca	
de	experiências	e	a	partilha	de	saberes	consolidam	espaços	de	formação	mútua,	nos	quais	cada	professor	
é chamado a desempenhar simultaneamente, o papel de formador e de formando”. Em outros trabalhos, 
Nóvoa (1997 e 2004) tem destacado a necessidade do aprender contínuo pelo professor, aprendizagem 
esta que envolve dois pilares fundamentais: a própria pessoa, como agente, e a escola como lugar de 
crescimento	profissional	permanente.	Para	ele,	a	formação	continuada	deve	se	dar	de	maneira	coletiva	e	
envolver	experiências	e	reflexões	como	instrumentos	de	análise.

Percebemos em nosso estudo, o reconhecimento dado ao movimento de organização da escola, 
enquanto grupo, para constituir-se como um espaço formativo, mesmo diante das precariedades comuns aos 
sistemas	públicos	de	ensino.Ferreira	e	Albuquerque	(2012,	p.13)	ressaltam	as	formas	de	operacionalização	
ou	maneiras	de	fazer	na	escola,	que,	inseridas	nas	práticas	cotidianas,	tornam	única	cada	escola.	Para	as	
autoras, a forma como esta se organiza demonstra que ela possui uma cultura própria. As professoras 
Ivanise	e	Ana	Lúcia,	sujeitos	de	nossa	pesquisa,	também	destacaram	isto.	Ambas	colocaram	em	evidência	
as	reuniões	de	estudos	quinzenais,	que	em	várias	situações	foram	conduzidas	pelo	grupo	de	professoras	e	
professores,	quando	não	era	possível	a	participação	da	gestora,	oficialmente	responsável	pela	mediação	
de tal atividade. As professoras destacaram que essa atribuição do gestor se dava pelo fato de não haver, 
à	ocasião	em	que	 realizamos	nossa	pesquisa,	profissionais	desempenhando	a	 função	de	coordenador	
pedagógico	no	quadro	funcional	daquela	rede	de	ensino,	ficando	ao	encargo	dos	gestores	escolares	a	
condução	de	questões	pedagógicas.	Ao	destacarem	que	em	várias	ocasiões,	os	professores	fizeram	a	reunião	
sozinhos, ambas frisaram que desse modo, garantiam não apenas a periodicidade proposta para o estudo, 
nesse	caso	quinzenal,	como	também	reforçavam	a	autonomia	do	grupo.	O	trecho	abaixo,	extraído	de	uma	
entrevista	com	a	Professora	Ana	Lúcia	ilustra	bem	tal	situação.

 (...) Às vezes um colega tomando à frente e organizando, conduzindo, às vezes o grupo se sub-

dividindo por ano de ensino.Depende muito da situação. Teve uma vez que a gente estudou os 

livros	recebidos	nas	formações	(Diversidade	Textual,	o	de	Neurociência,	desse	ano).	E	quando	tem	

alguma	dúvida,	sobre	preenchimento	do	diário,	sobre	algo	da	proposta	[Proposta	Curricular	do	

Município]...	A	gente	procura	tirar	a	dúvida,	no	grupo.	Também	planeja	alguma	atividade	ou	projeto	

coletivo da escola... A reunião também serve pra a gente elaborar em conjunto os instrumentos 

de avaliação das diagnoses bimestrais. A gente combina o campo semântico, as palavras que vai 

usar,	o	texto	que	vai	ler,	enfim...	lógico	que	a	gente	não	consegue	fechar	tudo	naquele	momento,	

mas	é	muito	importante	(Professora	Ana	Lúcia	–	mini-entrevista).

Tal	dimensão	coletiva	possibilita	ainda	que	se	mobilizem	para	construírem	uma	resposta	às	prescrições	
(AMIGUES,	2004).	A	partir	dessas	prescrições	primárias,	os	professores	se	autoprescrevem	tarefas,	que	cada	
um	vai	tomar	e	redefinir	em	sua	classe	(p.43).	A	esse	respeito	Souza	e	Silva	(2004),	também	consideram	essas	
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mobilizações	tanto	como	uma	resposta	a	uma	injunção	administrativa	(trabalhar em equipe), como uma 
iniciativa coletiva que produz, segundo a autora, regras de funcionamento, tais como a operacionalização 
dos	objetivos	esperados,	a	discussão	do	conteúdo	das	aulas,	a	avaliação	das	competências,	etc.

Entre	as	prescrições	e	as	realizações	em	sala	de	aula,	os	coletivos	dos	professores	exercem,	mais	

frequentemente do que se pensa, um papel decisivo, que pode variar segundo seu caráter mais 

ou	menos	estruturado,	oficial	ou	oficioso,	permanente	ou	ocasional	(SOUZA	e	SILVA,	2004,	p.	91).

Ainda neste sentido, Tardif, Nóvoa e outros estudiosos, também destacam no caráter formativo da relação 
com	os	pares,	a	objetivação	dos	saberes	experienciais,	o	que	levaria	a	uma	tomada	de	consciência	pelo	
professor, de seus próprios saberes.

Cotidianamente, os professores partilham seus saberes uns com os outros através do material 

didático,	dos	“macetes”,	dos	modos	de	fazer,	dos	modos	de	organizar	a	sala	de	aula,	etc.	Além	

disso,	eles	também	trocam	informações	sobre	alunos.	Em	suma,	eles	dividem	uns	com	os	outros	

um saber prático sobre sua atuação. (...) Ainda que as atividades de partilha dos saberes não se-

jam	consideradas	como	obrigação	ou	responsabilidade	profissional	pelos	professores,	a	maior	

parte	deles	expressa	a	necessidade	de	partilhar	sua	experiência.	As	reuniões	pedagógicas,	assim	

como	os	congressos	realizados	pelas	diversas	associações	profissionais,	são	mencionadas	pelos	

professores como sendo também espaços privilegiados para trocas (TARDIF, 2002, p.53).

Um fato interessante, relacionado a essa troca entre os pares aconteceu nos momentos que antecederam 
a	entrevista	inicial	com	a	Professora	Ivanise.	Uma	de	suas	colegas	que	trabalhava	na	sala	ao	lado,	trouxe	para	
lhe	apresentar	um	texto	produzido	por	um	aluno	enfatizando	a	coerência	e	a	criatividade,	embora	com	muitos	
problemas	ortográficos	ainda.	Ambas	ficaram	reconhecendo	os	avanços	dele,	independente	das	dificuldades	
e	se	esforçaram	para	ler	juntas	o	texto	da	criança,	que	trazia	muitas	palavras	aglutinadas,	algumas	omissões	
de	letra,	reproduções	da	fala	e	outros	problemas	referentes	à	escrita.	As	duas	vibravam	com	as	descobertas	
e tentativas de escrita convencional do aluno, repetindo várias vezes que ele estava avançando, que estava 
“indo	muito	bem”.

Em	momentos	posteriores,	ao	longo	das	observações	em	sala	de	aula,	várias	situações	evidenciaram	esse	
movimento dos professores buscarem apoio entre si e fortalecerem essa rede de trocas no cotidiano da escola. 
A	cena	abaixo	descrita	nos	aponta	a	importância	e	a	representatividade	dessas	trocas.

A	Professora	Ana	Lúcia	chegou	à	sala	da	Professora	Ivanise	durante	um	intervalo,	entregou	à	

colega duas revistas daquele mês (Nova Escola e Construir Notícias) e disse que estava termi-

nando de ler a que pegou emprestada na semana anterior. As duas travam o seguinte diálogo e 

nos inseriram espontaneamente neste:

Professora Ivanise: – Não precisa me devolver a outra, eu já li. Quando você terminar passe para A. 

(colega	da	sala	ao	lado,	também	do	2º	ano)	que	ela	lê	e	depois	passa	para	L.	(colega	do	5º	ano	que	

no	turno	da	tarde	assume	turma	de	2º	ano	também).	[A	professora	Ivanise	sorri	e	complementa,	

inserindo-nos	no	diálogo:	aqui	é	uma	verdadeira	“Rede	Social”]

Professora	Ana	Lúcia:	–	Aqui	é	assim,	é	um	troca-troca.	No	depoimento	que	a	gente	fez	para	o	

Pnaic2, a gente falou disso: da socialização entre os pares, porque a gente aqui faz muito isso e o 

que	a	gente	ganha	com	isso,	nem	dá	pra	explicar!

2 Pnaic – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Programa de formação continuada do Ministério da Educação, para o qual 
as professoras foram selecionadas para redigir relatos de experiência de sala de aula, publicados nos cadernos de estudos.
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Pesquisadora:–Eu	gostei	do	termo	“Redes	Sociais”.

Professora Ivanise: – Mas é mesmo, a gente compartilha, curte, comenta... Pode até adicionar 

outros, não é? Basta querer! [risos das duas]

 (Trecho do Diário de Campo – Observação na sala de aula da Professora Ivanise, aula 32).

Observar o outro em ação, como também em conversas sobre o trabalho, sobre a sala de aula, sobre os 
alunos,	comuns	na	sala	dos	professores,	em	seminários,	reuniões	de	equipe,	enfim,	quando	os	professores	
relatam	suas	experiências,	são	possibilidades	de	estar	em	contato	com	diferentes	estilos	profissionais,	que	
nos	levam,	segundo	Mazzillo,	a	avaliar	as	ações	dos	outros.

Os	discursos	estão	sempre	em	contato	com	outros	discursos	e	os	deixam	transparecer	por	inter-

médio do que Bakhtin denominou vozes sociais. De acordo com essa perspectiva, o sujeito vai 

se construindo discursivamente, ao longo dos anos, assimilando, pouco a pouco, vozes sociais 

provenientes	de	diferentes	esferas	ideológicas,	o	que	não	deixa	de	expressar	uma	posição	ava-

liativa (MAZZILLO, 2004, p. 302).

Observamos	na	escola	que	os	professores,	 frequentemente,	 trocavam	 informações	e	opiniões	 sobre	
suas	condições	de	 trabalho	e	a	defesa	da	melhoria	de	sua	situação	pessoal	e	coletiva.	Discutiam	ainda	
questões	diversas	 relacionadas	à	própria	 rede	de	ensino	e	seus	aspectos	administrativos,	mudanças	de	
escola e possibilidades de ascensão na carreira dentro do magistério, entre outras coisas. Em momentos de 
mobilização	de	base	e	frente	aos	escassos	espaços	institucionais	de	encontro,	a	escola	é	também	o	contexto	
natural	do	processo	de	tomada	de	consciência	profissional	e	social	por	parte	dos	professores.

Percebemos uma liderança da Professora Ivanise entre seus colegas de escola, que sempre a consultavam 
para	esclarecimentos	de	dúvidas	em	várias	questões.	A	disponibilidade	da	professora,	 somada	à	 sua	
experiência	profissional	na	rede	de	ensino	eram	elementos	que	reforçavam	sua	credibilidade	entre	os	colegas	
e	comunidade.	Presenciamos	momentos	diversos	em	que	a	professora	apontava	soluções	para	questões	
diversas	trazidas	pelo	grupo.	Tal	fato	ratifica	a	perspectiva	de	Rockwell	e	Mercado	(1986,	p.150)	ao	destacarem	
que a prática docente que se observa nas escolas tem, assim, uma sustentação em determinados sujeitos que 
põem	em	jogo	seus	próprios	saberes	e	interesses,	sujeitos	particulares	cuja	história	pessoal	e	profissional	se	
enlaçam	com	a	história	social,	no	caso	específico	das	professoras	em	discussão,	com	a	história	da	própria	
escola em que atuam há vários anos.

As professoras pareciam ter consciência de que diferentes atividades que compunham suas práticas 
referiam-se ao que Chatier (2007, p. 196) chamou de variedade de modelos que não se mostravam antagônicos, 
mas	revelavam-se	como	dispositivos	de	coexistência	pacífica.	Isso	possibilita,	segundo	Chartier	(2007,	p.	196)	
um trabalho de reformulação importante e a realização de várias atividades.

Cruzamento entre o prescrito e o realizado, os coletivos do trabalho constituem também o suporte a 
investimentos subjetivos constantes para responder àquilo que as prescrições não dizem e para fazer melhor 
em uma zona de incerteza; esse engajamento pessoal é tanto mais forte quanto mais ele for sustentado por 
um	coletivo	de	trabalho,	um	grupo,	como	afirma	Souza	e	Silva	(2004,	p.	91)

Essa	 formação	no	contexto	escolar,	 composta	por	diferentes	momentos	de	 trocas	e	 reflexões	pelos	
professores, parece ter uma consistência efetivamente decisiva, como destacam Rockwell e Mercado (1986, 
p. 152). Não é um processo que se dá à margem de outros referentes, segundo as autoras. Nesses espaços 
os	professores	não	apenas	apropriam-se	de	normas	e	disposições	oficiais	como	também	de	práticas	dos	
colegas	naquela	e	em	outras	escolas.	As	relações	que	se	podem	“ver”	em	um	registro	de	aula	depois	de	um	
longo	processo	de	análise,	para	o	qual	geralmente	não	existem	condições	nos	tempos	destinados	à	formação	
docente, não são evidentes na primeira leitura do material (ROCKWELL e EZPELETA, 1986, p.169), é preciso 
apurar o olhar.
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A rede de trocas estabelecidas pelos docentes na escola vêm corroborar a observação de Chartier (2007, 
p.200)	a	esse	 respeito,	ao	destacar	que	essas	 trocas	são	dialógicas,	permanentes,	 subjetivas,	 infindáveis,	
entrecruzadas.	Sem	dúvida,	pudemos	verificar	tudo	isto	durante	as	observações	no	cotidiano	da	escola.

O valor de uso das práticas e a legitimação pelos pares

De acordo com Chartier (2007), práticas que funcionam bem em sala de aula, na maioria das vezes apoiadas 
em uma ação breve, estável e simples, tendem a se perpetuar na ação diária de professores e dos alunos.
Isto,	sem	dúvida,	se	relaciona	à	discussão	que	a	autora	tece,	em	vários	de	seus	trabalhos,	sobre	o	valor	de	
uso das teorias, nas práticas, o que implica em um olhar do ponto de vista pedagógico e não meramente do 
ponto	de	vista	científico.

Outro aspecto importante a se pensar é o movimento de autoformação que as professoras indicaram fazer. 
De	acordo	com	as	entrevistas	iniciais,	experiências	de	formação	continuada	impulsionaram	as	professoras	a	
um movimento de autoformação que estas consideraram importante para uma melhoria na qualidade e seu 
trabalho. Elas enfatizaram a importância do movimento pessoal de buscar uma formação complementar, 
o	percurso	trilhado,	as	buscas,	as	leituras	e	o	amadurecimento	profissional	decorrente	desse	processo.	No	
que	se	refere	à	aprendizagem	com	os	pares,	destacamos	o	trecho	abaixo	relatado	pela	professora	durante	
nossas	observações	em	sua	sala	de	aula:

Eu	trabalhei	numa	escola	e	na	biblioteca	tinha	uma	professora	específica	pra	contar	histórias.	

Então ela passou várias dicas pra mim também e aí eu fui introduzindo essas atividades na con-

tação de história, que hoje uso diariamente, mas é uma prática bem antiga mesmo. (Professora 

Ana	Lúcia)

Trazer uma vivência compartilhada por uma colega para a sala de aula, como no caso apresentado, 
passou	por	uma	ressignificação	pela	professora,	mas	em	primeiro	plano	implicou	no	reconhecimento	de	
si, na atividade e, na valorização do outro, apontada como ganho da formação. As descobertas a partir da 
troca com o outro, uma vez incorporadas à prática, não parecem perder a referência de sua gênese, como 
observamos	no	exemplo	abaixo,	referente	à	“descoberta”	das	contribuições	do	Manual	do	Professor,	do	livro	
didático, destacado pela Professora Ivanise:

Outra coisa importante é o manual do professor, o do livro didático. Eu amo aquilo ali! Ele diz o 

que	fazer,	sugere	outras	leituras	pra	você	fazer,	filmes,	livros	de	literatura	infantil.	Eu	faço	isso	

constantemente. Aliás, quem me levou a esmiuçar mais esses manuais foi A. (colega da escola, 

com	a	qual	 tem	muita	proximidade	e	estabelece	muitas	 trocas	de	experiências).	Quando	a	

gente começou a usar o ALP (livro didático de Língua Portuguesa utilizado na rede no período 

da pesquisa) ela me disse: – Olha, Ivanise! O manual do professor desse livro tem um monte de 

coisas interessantes! Aí foi quando começou a me mostrar coisas e a gente foi vendo juntas. Essa 

coisa	de	ler,	trocar	informações	e	sugestões	de	leituras,	fazer	junto,	isso	é	muito	de	Ester	Grossi3, 

essa	questão	das	relações	interpessoais.	(Professora	Ivanise	–	Trecho	de	minientrevista	aula	26).

É interessante destacar que a colega mencionada pela Professora Ivanise tem, também, muito tempo de 
experiência	na	rede	de	ensino	e	é	reconhecida	pelos	pares	como	boa	alfabetizadora,	fazendo	parte	do	grupo	
mais	coeso	da	escola,	que	compartilha	frequentemente	suas	experiências,	mesmo	nos	momentos	informais	
e intervalos de atividades, conforme citamos anteriormente. Ainda a respeito de trocas com a colega em 

3 Referindo-se ao período em que o município tinha Formação Continuada coordenado por Ester Grossi.
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questão, dentre outras, na entrevista de autoconfrontação apresentamos à Professora Ivanise uma cena em 
que	aparecia	o	acervo	da	sala	de	aula	e	alguns	dos	“Passatempos”	que	utilizava	em	diferentes	momentos.	
Ao analisar cenas de atividades que utilizava com as crianças, a Professora Ivanise declara

Diante	de	eu	já	dar	diversas	contribuições,	as	próprias	colegas	de	trabalho,	porque...	infelizmente	

a gente não tem coordenador pedagógico, não tem vice-direção, então às vezes a gente troca as 

figurinhas,	com	as	colegas.	Muitas	vezes,	pra	quem	não	entende,	pra	quem	não	sabe...	ainda	bem	

que	aqui,	já	tá	mais	ou	menos,	...	esse	entendimento	já	tá	claro	e	às	vezes	na	sala	de	Ana	Lúcia,	

na	sala	de	A.,	ou	mesmo	pegar	a	orientação,	um	jogo,	uma	atividade	mais	lúdica...que	a	gente	diz	

que A. [...] eu ainda acho A., pra alfabetizar... the Best! (Profª Ivanise)

Os	esquemas	de	uso	do	objeto	do	trabalho	não	vêm	‘estampados	na	testa	destes’,	afirma	Clot	(2007,	p.	
101), e complementa que, por outro lado, os outros também não trazem escrito na testa aquilo que fazem. 
É no intercâmbio que eles mantêm entre si e o objeto que o sujeito deverá penetrar para trabalhar. Ele o 
fará, segundo Clot, tentando compreender o que os outros procuram fazer por meio daquilo que fazem ou 
‘através daquilo que não fazem’. Esse movimento faz parte do domínio do gênero, que aliviará a carga de 
compatibilizar atividades compostas por conjuntos dissonantes de usos.

Eu lembro bem do discurso de uma colega que dizia assim, ‘se não for assim, não dá’. Ela dizia 

muito pra mim. Então eu comecei a perguntar a ela, ‘me diz mais ou menos como é que você faz 

essas	atividades’.	Aí	ela	ia	me	explicando.	E	daí	eu	fui	aprendendo	com	ela.	E,	a	partir	daí	e	de	

outras	discussões	também,	fui	aprendendo	a	ter	esses	critérios,	do	que	é	uma	atividade	direcio-

nada para quem é silábico, para quem é leigo, para quem é alfabético... no tocante à leitura, que 

atividade	eu	posso	trabalhar	para	explorar	a	leitura,	né?	(Profª	Ana	Lúcia)

As	táticas	de	consumo	evidenciadas	na	forma	como	as	docentes	lidavam	com	as	prescrições	oficiais,	os	
projetos de rede e atividades propostas pela secretaria de educação municipal, combinando elementos 
heterogêneos	numa	síntese	resultante	em	escolhas	e	decisões,	nos	apontaram	que	as	professoras	utilizavam	
de formas diferentes suas margens de manobra, em função, entre outros aspectos, de um conjunto de 
saberes	e	experiências	construídos	de	forma	singular,	por	cada	uma	delas,	caracterizando	o	reemprego	dos	
dispositivos	disponíveis,	jogados	com	relações	de	forças	desiguais	e,	portanto,	gerando	efeitos	diferentes.	
As	escolhas	didáticas	e	pedagógicas	das	professoras,	as	táticas	fabricadas	e	os	esquemas	profissionais	
elaborados	materializavam-se	nos	dispositivos	utilizados	para	alfabetizar,	compondo	o	estilo	profissional	
de	cada	uma.As	trocas	estabelecidas	com	os	pares,	as	parcerias,	as	filiações	a	grupos	dentro	do	grupo	maior	
da	escola,	não	apenas	fortaleciam	essas	margens	de	manobra	inerentes	à	ressignificação	das	prescrições,	
como	também	legitimava	as	fabricações	no	contexto	do	grupo.

Essas	opções	de	emprego	e	reemprego,	segundo	Certeau	(	1994),	correspondem	a	uma	arte	do	“fazer	
com”,	que	ele	chama	de	usos,	com	as	devidas	ressalvas	às	designações	estereotipadas	que	o	termo	possa	
suscitar.	Destaca	que	nesses	“usos”	trata-se	de	precisamente	reconhecer	“ações”	que	são	a	sua	inventividade	
próprias	e	que	“organizam	em	surdina	o	trabalho	de	formigas	do	consumo”.	Certeau	destaca	que	além	do	
uso,	geram	um	repertório	com	o	qual	os	usuários	procedem	a	operações	próprias.

A	 forma	como	as	professoras	Ana	Lúcia	e	 Ivanise	 lidam	com	os	pares;	 decidem	e	 improvisam	no	
cotidiano	da	sala	de	aula;	fazem	desdobramentos	de	atividades	e	jogos;	articulam	concepções	teóricas,	
etc demonstram o que a clínica da atividade consideraria como seus estilos, ou formas particulares de 
fabricações	do	cotidiano,	no	sentido	de	Michel	de	Certeau	(1994).	Tendo	como	pressuposto	a	concepção	
de	que	 tais	 (re)construções	 (dos	 saberes,	da	profissão,	das	práticas)	 se	dão	pela	via	da	 fabricação	e	
ressignificação	imbricados	no	que	Certeau	chamou	de	“nó	de	circunstâncias”–inseparável	do	contexto	dos	
eventos cotidianos . Encontramos nas salas de aula das professoras, diversos elementos representativos 
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deste	nó,	sendo	cada	docente	cercada	por	contextos	diferentes	e	resultantes	das	especificidades	de	suas	
trajetórias	profissionais	e	pessoais,	além,	dos	fatores	referentes	aos	perfis	de	suas	turmas	e	demandas	
específicas	que	permeavam	suas	práticas.

Ao tratarmos da associação dos elementos constitutivos das práticas das professoras que associaram 
à	aprendizagens	com	os	pares,	não	poderíamos	deixar	de	considerar	que	nossos	discursos	estão	cheios	
de	palavras	dos	outros	e	as	nossas	declarações	são	caracterizadas	em	diferentes	graus	de	alteridade	ou	
assimilação pelo mesmo trabalho, segundo a perspectiva de Bakhtin. O mundo que nos rodeia, segundo 
suas ideias, está povoado de vozes de outras pessoas e vozes são palavras no sentido de enunciados, 
como	coloca	Bakhtin:	“Vivo	em	um	mundo	povoado	de	palavras	alheias.	E	toda	a	minha	vida,	então,	não	é	
senão a orientação no mundo das palavras alheias, desde assimilá-las, no processo de aquisição da fala, 
e	até	apropriar-me	de	todos	os	tesouros	da	cultura”	(BACKTIN,	1979	apud	CLOT,	2002).Diante	do	exposto,	
consideramos	que	há	muito	mais	da	influência	formativa	dos	pares	do	que	nosso	estudo	pôde	captar.	O	que	
os	limites	intersubjetivos	da	pesquisa	nos	permitiu	foi	partir	da	análise	do	que	explicitamente	os	sujeitos	
classificaram	como	aprendizagem	com	seus	pares.

Observamos que as professoras organizam seu trabalho de modos diferentes, e de forma alguma 
comparáveis,	pois	além	de	se	configurarem	em	contextos	diferenciados	de	turmas	e	perfis	de	alunos,	existe	
por	trás	da	construção	destas	práticas	todas	as	questões	em	relação	aos	saberes	profissionais,	além	de	um	
aspecto essencial para esta análise que é o estilo inerente a cada uma. Diante da amplitude de tal conceito 
– e de sua interface com diversas disciplinas das ciências humanas – optamos pela direção assumida por 
Yves Clot (2007), que chama de estilos da ação as modalidades de estruturação e reestruturação da ação 
pelos sujeitos no interior de um dado gênero. Rocwell e Ezpeleta (1986, p.154) salientam que apesar 
da possibilidade de se constatar a posse de saberes diferenciais entre professores, é difícil tanto para 
professores	quanto	para	investigadores,	explicitar	seu	conteúdo.

É	importante	considerar	que	em	suas	trajetórias	individuais	estas	professoras	tiveram	outras	experiências	
além da vivência como alfabetizadoras (coordenação pedagógica, função técnica educacional, participação 
em	grupo	focal	de	pesquisa,	cursos	de	especialização,	produção	de	relatos	e	trabalhos	para	publicações	e	
apresentação	em	congressos,	entre	outras).	É	importante	considerar	tais	experiências	como	elementos	que	
contribuem na composição de seus estilos de ação. Em diferentes momentos da pesquisa, ambas citaram 
elementos	advindos	de	tais	experiências	contribuindo	para	a	construção	de	suas	práticas.

Considerações finais

Verificamos,	em	vários	momentos	deste	estudo,	que	as	professoras	 ressaltavam	essa	 relação	com	
seus pares na escola e seu caráter formativo com frequência, em geral articulando demandas da prática, 
necessidades	de	resolução	imediata	e	satisfatória	dos	conflitos	e	dilemas	da	atividade	docente,	o	que	torna	
a escola uma comunidade de aprendizagens.

O	percurso	metodológico	trilhado	permitiu	o	acesso	a	singularidades	destas	relações	com	os	pares,	
tendo em vista nossa permanência diária na escola ao longo de quase um ano letivo, observando de forma 
sistemática	e	autêntica	eventos	significativos	da	relação	entre	os	pares	e	sua	função	formativa.	Foi	possível,	
desse	modo,	uma	seleção	de	aspectos	significativos	e	representativos	das	práticas	das	professoras	para	
serem	analisadas	por	elas	mesmas,	através	das	entrevistas	de	autoconfrontação,	explicitando	e	justificando	
escolhas permitiam que teorizassem suas práticas sem que fossem solicitadas diretamente a isto.

Na	situação	de	autoconfrontação,	expostos	a	 imagens	do	próprio	 trabalho,	os	 sujeitos	não	apenas	
colocam	em	palavras	o	que	eles	julgam	ser	uma	constante	tornando-se	um	observador	exterior	de	sua	
atividade.O resultado da análise não leva, em primeiro lugar, aos conhecimentos da atividade, mas, quase 
sempre, aos espantos em torno de acontecimentos difíceis de interpretar de acordo com os cânones do 
discurso	convencional.	A	atualização	desses	 “anéis	dialógicos”	permitem	que	os	 sujeitos	voltem	seus	
comentários também para eles. Em cada circunstância, o sujeito no trabalho traz uma história e uma 
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experiência	que	a	observação	exterior	pode	confundir	de	forma	rápida,	com	um	conjunto	de	automatismos	e	
rotinas.	Na	realidade,	estes	se	apoiam	em	escolhas	e	em	um	compromisso	subjetivo,	como	afirma	Clot	(2007,	
p. 141). Concordamos com o autor ao descartar a ideia de tomar a entrevista de autoconfrontação como 
simples	explicitação	ou	extração,	partindo	do	pressuposto	de	que	as	atividades	não	são	exclusivamente	
esquemas	operatórios	 invariantes,	subjacentes	à	ação.	Para	ele,	é	preciso	apreender	no	fio	da	análise,	
assim como não devemos considerá-las inversamente como simples produtos conjunturais dessa mesma 
análise	ou	“mera	construção	intersubjetiva”.

Analisar	a	aprendizagem	com	os	pares	como	algo	explicitado	pelas	professoras	em	suas	entrevistas	
de	autoconfrontação	–	bem	como	ao	longo	de	nossa	pesquisa	–	não	exclui	considerarmos	também	que	os	
conceitos,	jargões,	concepções	diversas	que	emergiram	como	relacionadas	à	formação	continuada,	sejam	
ao mesmo tempo elementos presentes no discurso desses pares e consequentemente das professoras. Tal 
delimitação,	para	fins	de	análise,	apenas	demarca	o	papel	da	interação	como	via	de	acesso	ao	gênero	
profissional.

Reafirmamos,	portanto,	a	 importância	 formativa	das	experiências	docentes	compartilhada	entre	os	
pares, como um caminho viável ao desenvolvimento e multiplicação de boas práticas de alfabetização 
em nossas escolas.Reiteramos a necessidade de se fortalecer os estudos que aliem tais perspectivas e que 
possam	vir	a	subsidiar	melhores	e	mais	frequentes	experiências	de	formação	continuada	que	considerem	
tal aspecto, bem como efetivar do papel da academia em contribuir na construção de pistas que possam 
ajudar	o	professor	a	 refletir	 com	seus	pares	 sobre	 sua	prática,	para	aperfeiçoá-la	permanentemente,	
considerando suas singularidades.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO E INFÂNCIA

Linguagens sociais e produção de sentidos  
em narrativas de crianças da Educação Infantil

Adriana Santos da Mata
Universidade Federal Fluminense

Resumo: Apresento	 reflexões	da	pesquisa	de	doutorado	em	andamento,	cujo	pressuposto	é	que	crianças 
pequenas têm linguagens sociais próprias, modos próprios de pensar, interpretar e falar sobre o mundo.  
O	objetivo	geral	é	compreender	como	crianças	de	 três	a	cinco	anos	de	uma	escola	pública	de	educação	
infantil dizem e dão sentidos para o mundo, por meio de narrativas e falas infantis. Fundamento-me na teoria 
da linguagem de Bakhtin e no conceito de vivência de Vigotski. A investigação vem mostrando que crianças 
pequenas utilizam linguagens sociais próprias e produzem sentidos relacionando-os às suas vivências e 
incorporando conhecimentos da cultura; chegam à escola com linguagens sociais cotidianas e começam a 
aprender	novas	formas	de	interpretar	o	mundo	durante	a	experiência	escolar.	É	preciso	que	os	professores	
entendam os modos próprios de compreensão das crianças, para que planejem aulas mais dinâmicas, 
interessantes,	nas	quais	as	crianças	participem	ativamente	e	aprendam	de	maneira	significativa.
Palavras-chave: Crianças Pequenas. Linguagens Sociais. Vivências.

Introdução

 O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as 

palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um 

pássaro botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde botando 

uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Até fez uma pedra dar flor!

Manoel de Barros

Como o menino da história de Manoel de Barros aprendeu a usar e a fazer ‘peraltagens’ com as palavras? 
Como crianças pequenas se apropriam das palavras e criam linguagens? Que aspectos caracterizam as 
linguagens das crianças?

Considerando que crianças pequenas têm modos próprios de pensar, interpretar, falar e agir no mundo 
sociocultural do qual participam como sujeitos ativos, em relação com os demais sujeitos, o objetivo deste 
trabalho é compreender aspectos dos modos de enunciar e dar sentidos para o mundo de crianças de três a 
cinco	anos,	procurando	analisar	se	estes	modos	são	constitutivos	do	que	Bakhtin	define	por	linguagem	social.	
Apresento	algumas	reflexões	da	pesquisa	de	doutorado	em	andamento,	na	Pós-Graduação	em	Educação	da	
Universidade Federal Fluminense (Niterói-RJ), buscando pistas, marcas que possam caracterizar linguagens 
sociais	em	falas	infantis	e	histórias	narradas	por	crianças	de	uma	unidade	pública	de	Educação	Infantil	do	
município de Niterói (RJ).

A fundamentação teórico-metodológica tem por base a teoria da linguagem de Bakhtin e o conceito 
de	vivência	de	Vigotski	que	discuto,	brevemente,	nas	próximas	sessões.	E	na	sequência	 trago	análises	e	
considerações	iniciais	de	algumas	narrativas	de	crianças	da	Educação	Infantil.

A investigação vem mostrando que crianças pequenas utilizam linguagens sociais próprias e produzem 
sentidos relacionando-os às suas vivências e incorporando conhecimentos da cultura; elas chegam à escola 
com linguagens sociais cotidianas e começam a aprender novas formas de interpretar o mundo durante a 
experiência	escolar.
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A	compreensão	de	especificidades	das	 linguagens	sociais	 infantis	pode	contribuir	para	 impulsionar	
os processos de aprendizagem das crianças, principalmente, no que se refere à aquisição da linguagem 
escrita e da leitura na alfabetização. A escola é lugar privilegiado e responsável pela promoção o ensino de 
práticas discursivas relacionadas à leitura e escrita. E deve cumprir esta função desde os primeiros anos de 
escolarização na Educação Infantil.

Linguagens sociais das crianças

De	acordo	com	Bakhtin	(2010b),	cada	camada	social,	geração,	profissão,	idade,	tem	suas	linguagens,	com	
vocabulário	próprio	e	sistema	de	acentos	específicos,	em	cada	época	histórica	da	vida	ideológica	e	verbal.	
Estas	linguagens	são	socialmente	típicas,	localizadas,	limitadas	e	coexistem	com	outras	linguagens	do	passado	
e	até	do	futuro,	em	um	processo	contínuo	e	dinâmico.	As	linguagens	sociais	são	carregadas	de	conteúdos	
estabelecidos,	específicos,	e	se	realizam	em	direções	bem	definidas.	Formam-se	em	grupos	determinados	
que	se	identificam	e	conformam	modos	próprios	de	falar,	de	interpretar,	de	representar	e	de	agir	no	mundo	
sociocultural e ideológico.

Ao elaborar a teoria do romance, o autor destaca que o homem se relaciona não com uma, mas com 
muitas linguagens, e que passa de uma a outra de maneira automática, como alguém que vai de um quarto 
para outro. Estas linguagens não entram em choque na consciência do homem, ele sabe quando deve usar 
cada	uma	delas.	Cita	como	exemplo	o	camponês	analfabeto	que	vive	nos	confins	do	mundo	e	utiliza	a	
linguagem de acordo com a ocasião: fala em uma língua para rezar a Deus, canta em outra, usa uma terceira 
no	ambiente	familiar,	dita	uma	petição	ao	escrivão	em	língua	oficial.	Isto	porque	ele	sabe	da	necessidade	da	
escolha	de	uma	linguagem,	sua	consciência	está	orientada	para	o	pluridiscurso	nas	situações	da	vida	real.	
(BAKHTIN,	2010b,102)

Estas	premissas	nos	permitem	uma	aproximação	da	criança	pequena	com	o	camponês.	Podemos	dizer	
que a criança, embora tenha poucos anos de vivência no mundo, também convive, desde muito cedo, com 
múltiplas	 linguagens,	em	diferentes	grupos	sociais	 (família,	vizinhos),	e	 instituições	 (escola,	 igreja,	etc.).	
Nas	relações	discursivo-dialógicas,	as	crianças	aprendem	sobre	a	língua	materna	e	as	diversas	linguagens,	
estabelecem	correlações,	ampliam	seu	universo	de	referências,	valores,	crenças,	conhecimentos.	E	elas	falam	
e dão sentidos ao mundo sociocultural de maneiras muito peculiares, em linguagens sociais próprias.

As crianças pensam sobre a língua materna e buscam regularidades e lógicas linguísticas para falar e se 
comunicar.	Vejamos	abaixo	a	conversa	entre	João,	de	seis	anos,	e	sua	tia:

  João: – Titia, a estrela é grande?
  Tia: – Vamos pensar. A gente vê a estrela brilhando lá no céu, né? Ela tá perto ou longe?
  João: – Muuuuuito longe!!!
  Tia: – E o que vai acontecer se a gente chegar mais perto?
  João: – Ela vai amaiorando, amaiorando...
  [risos da tia]
  Tia: – Então ela é pequena ou grande?
  João: – É muuuuuito grande!!!! [abrindo os braços]

Neste	episódio	–	e	em	muitos	outros	que	vivemos	cotidianamente	com	as	crianças	pequenas	no	contexto	
familiar ou escolar – parece que elas estão inventando nomes diferentes para as coisas. Mas, de fato, 
elas	estão	aprendendo	e	pensando	sobre	a	língua	em	uso,	incorporando	normas,	experimentando	regras,	
compreendendo	que	há	maneiras	determinadas	de	falar.	Quando,	por	exemplo,	começam	a	conjugar	o	verbo	
em primeira pessoa, buscam empregar certa regularidade e costumam dizer: Eu comi. Eu bebi. Eu “di”. Eu “fazi”.
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No diálogo acima, João tentou aplicar uma lógica linguística da língua portuguesa. Podemos inferir que, 
naquele momento, ele queria usar o verbo aumentar ou crescer. Como estes lhes faltaram, ele resolveu o 
problema criando uma forma gerundiva para o adjetivo maior – amaiorando -cuja ideia pertence ao mesmo 
campo	semântico	e	se	adequou	perfeitamente	no	contexto,	estabelecendo	a	comunicação	com	sua	tia,	seu	
interlocutor.

Vamos	observar	mais	duas	situações	de	enunciação	que	podem	nos	dar	pistas	de	como	as	crianças	e	todos	
nós constituímos e somos constituídos pela linguagem, de acordo com nossas possibilidades de compreensão 
e	modos	de	expressão	verbal.

Em uma noite fria, João, de oito anos, queria saber qual era a temperatura ambiente. A tia disse 

ao	menino	que	olhasse	no	telefone	celular.	Após	verificar,	ele	leu:

– Décimo oitavo c.

Gabriel, de seis anos, perguntou à mãe:

– Mãe, tinha dragão na Idade Média?

– Não tinha não.

– E na idade pequena?

No	primeiro	diálogo,	João	queria	saber	a	temperatura	e,	ao	ler	no	telefone	celular	“Décimo oitavo c”, 
demonstra	o	que	já	sabe	sobre	a	linguagem	escrita	(números	ordinais,	letras	do	alfabeto).	Mas,	neste	caso,	o	
conhecimento	de	números	e	letras	não	foi	suficiente	para	ele	compreender	que	o	sentido	de	“18º C”, naquele 
texto,	era	a	temperatura	de	dezoito	graus	Celsius.

O mesmo ocorre com Gabriel. As palavras idade, média e pequena têm sentido para ele, fazem parte de 
seu universo de referência. Idade designa o tempo de vida em anos; média e pequena se referem ao tamanho 
de alguma coisa. Mas, na conversa acima, observamos que tais termos assumem sentidos diferentes que o 
menino ainda não conhece. Ele fala idade média e idade pequena, pensando, possivelmente, em média e 
pequena como adjetivos – ‘tamanho da idade’ –, e não como um tempo histórico demarcado.

De acordo com Bakhtin, na relação dialógica, os falantes entram no horizonte de seus interlocutores, 
em	seus	mundos	particulares	de	percepções	e	valores,	 introduzindo	novos	elementos	no	seu	discurso,	
enriquecendo-o,	pois	na	situação	discursiva	não	ocorre	apenas	a	alternância	dos	sujeitos	que	falam	e	sim	“a	
interação	dos	diversos	contextos,	diversos	pontos	de	vista,	diversos	horizontes,	diversos	sistemas	de	expressão	
e	de	acentuação,	diversas	“falas”	sociais”.	(BAKHTIN,	2010b,	p.91)

Falas	 sociais	que	 são	 linguagens	 sociais,	 “pontos	de	 vista	específicos	 sobre	o	mundo,	 formas	da	
sua	 interpretação	verbal,	perspectivas	específicas	objetais,	 semânticas	e	axiológicas”	que	 “podem	ser	
confrontadas,	podem	servir	de	complemento	mútuo	entre	si,	oporem-se	umas	às	outras	e	se	corresponder	
dialogicamente”. (Idem, p.98-99)

O conceito de vivência

Os	pontos	de	vista	específicos	sobre	o	mundo,	as	condições	de	interpretação,	as	possibilidades	de	produzir	
sentidos, formar valores e construir as linguagens sociais de que trata Bakhtin, se articulam e se coadunam 
à noção de vivência elaborada por Vigotski.

O autor destaca que “o nível de compreensão, de tomada de consciência, de apreensão daquilo que 
ocorre no meio”	são	fundamentais	para	o	desenvolvimento	humano,	porque	“a	influência	de	uma	situação	
ou	outra	depende	não	apenas	do	conteúdo	da	própria,	mas	também	do	quanto	a	criança	[ou	adulto]	entende	
ou apreende a situação”. (VIGOTSKI, 2010, p.4, grifos do autor)

As	condições	de	entendimento	e	apreensão	de	uma	situação,	o	nível	de	compreensão	e	de	tomada	de	
consciência por uma pessoa são características da vivência.
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A vivência é uma unidade na qual, por um lado, de modo indivisível, o meio, aquilo que se viven-

cia está representado – a vivência sempre se liga àquilo que está localizado fora da pessoa – e, 

por outro lado, está representado como eu vivencio isso, ou seja, todas as particularidades da 

personalidade e todas as particularidades do meio são apresentadas na vivência, tanto aquilo 

que é retirado do meio, todos os elementos que possuem relação com dada personalidade, como 

aquilo que é retirado da personalidade, todos os traços de seu caráter, traços constitutivos que 

possuem relação com dado acontecimento. Dessa forma, na vivência, nós sempre lidamos com a 

unidade das particularidades da personalidade e das particularidades da situação representada 

na vivência. (...) (VIGOTSKI, 2010, p.3, grifos do autor)

Vigotski	define	vivência,	primeiramente,	como	situacional,	social,	constituída	por	elementos	que	estão	no	
mundo, na realidade, e que afetam, provocam, produzem sentidos, transformam a personalidade. Trata-se da 
infinidade	de	acontecimentos	propiciados	pelo	meio,	por	intermédio	das	relações	entre	as	pessoas,	entre	os	
grupos	sociais	que	se	encontram,	se	chocam,	concordam,	discordam,	enfim,	vivem	incontáveis	experiências.

Além do aspecto coletivo, a vivência é individual, singular, uma posição interna da pessoa a respeito de 
uma	determinada	situação	da	realidade.	Cada	pessoa,	criança	ou	adulto,	tem	uma	maneira	própria,	única,	
de elaborar os momentos de sua vida, de acordo com o modo como os compreende, os apreende, toma 
consciência	deles.	Não	é	possível	controlar	como	cada	uma	vai	singularizar	as	experiências	de	sua	vida!

Em sua conferência no III Veresk, o professor Serguei Jerebtsov1	explicou	que,	na	perspectiva	vigotskiana,	
vivência aparece duas vezes. Primeiro como encontro e depois como consequências desse encontro no 
interior	da	pessoa.	A	vivência	tem,	portanto,	dois	planos:	um	plano	de	frente,	em	que	acontecem	as	colisões	
externas,	e	um	segundo	plano	oculto,	individual,	em	que	desaparece	a	figura	do	outro,	quando	o	processo	da	
vivência	caminha	na	direção	do	diálogo	interno.	Em	síntese,	vivência	pode	ser	definida	como:	unidade	básica	
do conhecimento conjunto, compartilhado; organização do que é essencial na vida do homem; mecanismo 
de	solução	de	conflito	entre	as	partes	de	um	acontecimento	da	vida	(estratégia	utilizada	pela	psicanálise	
na psicologia de crise). No processo da vivência, a pessoa está ocupada com a busca do sentido, através dos 
mecanismos	de	interiorização	e	exteriorização.

Em	consonância	com	Vigotski,	Bakhtin,	ao	configurar	o	autor	e,	principalmente,	a	personagem	(herói),	
preconiza, reiteradamente, a dimensão social e a fundamental participação do outro na constituição do eu. 
Ele diz que a vivência não pode viver de si mesma, o seu sentido está fora dela, na relação com os objetos e 
com os outros, ou seja, no mundo social. Mas o autor também aponta que a vivência tem caráter individual, 
está	dentro,	ela	é	rastro	e	sentido	da	existência,	é	“carne	mortal”	e	interior.	Cada	pessoa	dá	sentido	às	suas	
vivências,	de	maneira	singular	e	única,	pois	o	valor	da	existência	individual	submete	o	sentido.	Nas	palavras	
de Bakhtin (2010a, p.105):

(...)	A	vivência	é	o	rastro,	o	reflexo	de	sentido	na	existência,	por	dentro	ela	não	vive	de	si	mesma,	

mas desse sentido que está fora dela e que ela capta, pois se ela não capta o sentido este não 

existe;	a	vivência	é	uma	relação	com	o	sentido	e	com	o	objeto	e	fora	dessa	relação	não	existe	para	

si mesma, nasce enquanto carne (carne interior) de modo involuntário e ingênuo, por conseguinte, 

não para si mas para o outro, para quem ela se torna valor a ser contemplado independentemente 

da	significação	do	sentido,	torna-se	forma	dotada	de	valor	enquanto	o	sentido	se	torna	conteúdo.	

O	sentido	se	submete	ao	valor	da	existência	individual,	à	carne	mortal	da	vivência.	(...)

1 Professor da Universidade Estatal F. Srokina de Gomel (Bielorussia), apresentou a conferência: “O conceito “vivência” na teoria 
histórico-cultural de L. S. Vigotski”, no III Veresk Simpósio Teoria Histórico-Cultural: História e Atualidade, realizado nos dias 27, 28 
e 29 de junho de 2016, na Universidade Federal Fluminense.
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Para	exemplificar	o	conceito	de	vivência,	Vigotski	(2010)	toma	um	caso	de	sua	clínica	em	que	três	crianças	
de	uma	mesma	família,	cuja	mãe	bebe	e	sofre	de	transtornos	nervosos	e	psíquicos,	são	expostas	à	violência	
dessa mãe e sentem pavor e medo dela. As crianças apresentam quadros completamente diferentes devido 
à idade e ao entendimento que cada uma tem da situação. Ele conclui que, uma mesma situação do meio, 
uma	mesma	ocorrência	num	meio	de	várias	pessoas,	terá	influência	diferente	sobre	o	desenvolvimento	de	
cada uma, porque a vivência dos acontecimentos de cada uma delas se dá de maneira diferente.

Com	base	nas	 ideias	de	Bakhtin	e	Vigotski,	expostas	brevemente	nas	sessões	acima,	 trago	algumas	
reflexões	e	análises	iniciais	de	narrativas	de	crianças	de	três	a	cinco	anos	no	que	se	refere	à	produção	de	
linguagens sociais entrelaçadas às vivências. Antes porém apresento, em linhas gerais, o material de pesquisa 
que	é	o	Livro	de	Histórias	da	Turma	(LHT)	desenvolvido	em	uma	escola	pública	de	Educação	Infantil.

Livro de histórias da turma

O	LHT	é	uma	das	atividades	de	leitura	e	escrita	desenvolvida	na	Unidade	Municipal	de	Educação	Infantil	
Rosalina	de	Araújo	Costa	(Niterói-RJ),	desde	o	ano	de	2005	até	a	presente	data.	Faz	parte	do	processo	de	
amadurecimento	do	trabalho	pedagógico	e	é	uma	ressignificação	crítica	de	uma	prática	antiga	(mas	ainda	
frequente em muitas escolas de educação infantil) de distribuir desenhos prontos e iguais para as crianças 
colorirem respeitando os limites.

Antes de apresentarem a proposta de elaboração do livro de histórias, geralmente no segundo semestre, 
após o recesso escolar, as professoras promovem muitas atividades envolvendo a leitura e a escrita de 
diferentes	tipos	de	texto	e	a	produção	de	desenhos,	de	maneira	significativa	e	necessária,	de	acordo	com	
as	demandas	e	os	interesses	das	crianças.	Elas	são	incentivadas	a	expor	oralmente	para	os	colegas	o	que	
desenharam e, ao mesmo tempo, veem a produção das outras crianças e ouvem o que elas têm a contar sobre 
seus	trabalhos.	Os	grupos	vão	regularmente	à	Sala	de	Leitura,	que	dispõe	de	um	acervo	amplo	e	diversificado	
de livros de história que as crianças manuseiam, folheiam, observam as imagens, a diagramação, ouvem várias 
histórias	que	a	professora	lê	em	diferentes	momentos,	fazem	dramatizações,	etc.	Outra	prática	comum	é	a	
elaboração	de	textos	coletivos	para	o	álbum	ou	portfólio	em	que	ficam	registrados	os	momentos	considerados	
mais importantes pela turma, e também a escrita de bilhetes, listas, agenda do dia, entre outros. Além da 
oportunidade que as crianças têm de vivenciar a leitura em família com a atividade do Bornal de Leitura2.

A	proposta	de	criar	o	LHT	começa	quando	as	professoras	explicam	às	crianças	que	cada	uma	delas	criará	
um	desenho	e	ditará	uma	história	que	serão	reproduzidos	para	todo	o	grupo	e,	ao	final,	desenhos	e	histórias	
formarão o Livro da Turma. As crianças tornam-se autoras e ilustradoras, assinam a folha de rosto, fazem 
um	texto	coletivo	de	apresentação	e	escolhem	o	título	do	livro	que	levam	para	casa	ao	término	das	aulas.

Ressalto que as crianças da Educação Infantil ainda não sabem ler e escrever e não é proposta da escola 
usar esta atividade para alfabetizá-las. Essa prática pedagógica surgiu como fruto do processo de trabalho, 
do estudo e da avaliação docentes.

Acreditando numa criança rica em possibilidades e capacidades, no começo do nosso processo de 

reformulação	curricular,	decidimos	criar	condições	para	que	cada	criança	faça	seu	desenho	a	fim	

de ser reproduzido para todos os colegas usarem as cores de acordo com a própria imaginação. 

Assim	surgiu	o	Livro	de	Histórias	da	Turma3.

2 Em 2006, a partir do trabalho com cultura popular, realizado anualmente na escola, cujo tema foi o Universo Cultural de Ariano 
Suassuna, teve início a atividade do Bornal de Leitura, realizada por todas as turmas. A cada dia, uma criança escolhe um livro de 
história que leva dentro do bornal junto com um caderno para que a família registre como foi a experiência. Há também um espaço 
para a criança desenhar o que mais gostou ou lhe chamou a atenção. Os relatos dos pais e/ou responsáveis revelam que os momentos 
de leitura em família aproximam as crianças de seus parentes, em gestos lúdicos, afetivos, de prazer e de conhecimento.

3 Postado no blog criado pela ex-coordenadora pedagógica da Umeirac: http://entretexto.blogspot.com
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A dinâmica ocorre da seguinte da forma: a criança recebe uma folha com uma linha dividindo-a mais ou 
menos	ao	meio.	Na	parte	de	cima,	ela	cria	o	desenho	e,	na	de	baixo,	a	professora	escreve4 a história ditada 
pela	criança.	Terminada	esta	parte,	a	criança	segue	para	a	secretaria,	onde	fica	a	máquina	copiadora,	e	solicita	
a quantidade de cópias necessárias para toda a turma. Na sala, em roda, as folhas são passadas de mão em 
mão até que todas as crianças recebam uma. Em seguida, crianças e professora leem a história, interpretam, 
comentam,	fazem	perguntas	para	a	autora	do	trabalho	a	respeito	do	conteúdo	do	texto	e	do	desenho,	e	
depois elas seguem para as mesas para colorir e enfeitar o desenho com alguma técnica. Lembro que nem 
sempre dá tempo de concluir todo o processo no mesmo dia.

As	professoras	direcionam	o	trabalho	gráfico	das	crianças,	orientando-as	 já	de	o	 início	a	 realizar	um	
desenho	e	depois	a	contar	a	história	desse	desenho.	Isso	significa	que	história	e	desenho	nascem	com	uma	
intencionalidade	e	muitos	elementos	da	realidade	e	da	fantasia	com	objetivos	e	linguagens	bem	específicas.

Devido ao limite do artigo, não procederei à análise dos desenhos das crianças que, certamente, apontam 
questões	importantíssimas	sobre	a	maneira	como	elas	representam,	expressam,	enfim	interpretam	o	mundo.

Algumas reflexões sobre as narrativas infantis

A importância das vivências das crianças surge fortemente entrelaçada às histórias narradas e marca a 
constituição	da	linguagem	infantil.	Tais	vivências	revelam	o	cotidiano	em	família,	a	experiência	escolar,	a	
relação entre pares nas brincadeiras, a observação da natureza, a formação de valores, a participação no 
mundo sociocultural, entre outras.

Vejamos	a	história	abaixo	contada	por	Laura,	de	quatro	anos:

Os filhos e os pais e as mães

As meninas estavam grávidas de dois gêmeos. O sol estava feliz. As meninas estavam felizes. 
Os primos também. A casa estava com tudo de neném: berço, cadeira de papa, cadeira que o 
neném	fica	sentado,	brinquedos,	chupeta,	mamadeira.	Faltavam	dois	meses	pra	eles	nascerem.	
O	nome	deles	vai	ser	Murilo	e	Ana	Beatriz.	Os	bebês	de	Carol	vai	ser	Júlia	e	João.

LHT: Laura, 4 anos, 16/08/2007

Contextualizando	a	elaboração	desta	narrativa,	pode-se	afirmar	que	Laura,	de	quatro	anos,	traz	vivências	
suas	pessoais,	a	começar	pelo	fato	dela	ter	um	irmão	gêmeo.	Ela	escolhe	o	nome	“Murilo”	para	um	dos	bebês,	
fazendo	referência	ao	nome	do	filho	de	uma	professora	que	tinha	nascido	há	poucos	meses.	A	personagem	
“Carol”	é	Ana	Carolina,	uma	amiga	da	turma	que	estava	sentada	à	mesa,	junto	com	Laura,	também	produzindo	
um	desenho	para	o	LHT.

Assim como Laura, Yasmin, de quatro anos, também traz vivências pessoais do cotidiano de sua família.

Minha casa

Minha mãe e meu pai tavam na rua comprando comida e foram pra casa. Quando chegaram 
em	casa,	almoçaram	com	Lucas,	Stefany	e	eu.	Aí	eles	dormiram	e	meu	pai	ficou	acordado	e	
foi escovar os dentes e depois meu pai dormiu na minha cama.

LHT: Yasmin, 4 anos, 09/12/2009

4 A professora procura registrar as histórias ditadas pelas crianças da maneira mais fiel possível, respeitando suas falas. Não é objetivo 
da atividade fazer correções gramaticais, modificar ou mexer na história narrada.
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Yasmin parece retratar momentos da rotina de sua família: o pai e a mãe que vão comprar comida, o 
almoço	com	os	irmãos	–	Lucas	e	Stefany,	as	ações	rotineiras	de	escovar	os	dentes	e	dormir.	Além	disso	a	
menina se insere na história como um dos personagens.

Ao buscar compreender as linguagens infantis, percebemos que as crianças trazem elementos da realidade, 
pois fazem parte de sua vivência anterior, e promovem uma combinação entre eles dando origem a algo 
novo,	tal	como	faz	Alexia,	de	cinco	anos:

Eu e Victória estamos dançando, brincando, pulando, se divertindo de mãos dadas.
A gente não mora perto, mas no desenho a gente mora perto. A borboleta tá voando onde a 
gente tá, lá em Niterói.  
Vai ter uma festa da Victória em Niterói.
Tia Espedita vai estar na festa. Já tá convidada. 
Só que a festa não é agora, é depois. Mas a gente tá brincando. 

LHT: Alexia, 5 anos, 03/11/2009

Ao	produzir	sua	história,	Alexia	estabelece	uma	relação	íntima	entre	realidade	e	fantasia,	mesclando	
personagens reais e imaginários. Nas histórias de muitas crianças, encontramos personagens reais, nomes 
e sobrenomes reais e histórias nem tão reais, mas que combinam elementos reais criando algo novo. No 
exemplo	acima,	a	menina	declara	que	o	seu	desenho	permite	tornar	realidade	o	desejo	de	morar	perto	da	
casa de sua amiga Victória.

Outra	 vivência	marcante	que	aparece	em	muitas	narrativas	 é	a	experiência	na	escola,	 tal	 como	
encontramos	na	história	de	Pedro	Henrique,	de	quatro	anos:

Turma TM 14

Carol,	Hugo,	Larissa,	Laura,	Bia,	Rennan,	Yuri,	Wendel,	eu,	tia	Adriana,	Bia	Assunção,	Mariana,	
Isabelly, Gabriel, Elis, Manu, Maria Clara e Lucas acabamos de sair da sala pra merendar. Aí, 
escovamos os dentes e fomos pro parquinho. E tinha um monte de ave no céu. E fomos embora 
pra casa. E a gente fomos passear pro show da Bia Bedran.

LHT: Pedro Henrique, 4 anos, 20/08/2007

O menino traz como título da sua história o nome do grupo – Turma TM14 – e começa a narrativa listando 
os nomes de todos os colegas e da professora que são os personagens. Em seguida, apresenta vários elementos 
da rotina escolar: a saída da sala de atividades para o lanche ou merenda, o momento da higiene (escovação 
dos dentes), a ida ao parquinho. Também faz referência a uma aula-passeio (o show da cantora Bia Bedran5) 
que o grupo tinha participado dias antes.

Merece destaque ainda os modos próprios como as crianças utilizam linguagens sociais entre pares, 
especialmente	nas	 situações	de	brincadeira,	 reelaborando,	produzindo	sentidos,	 relacionando	às	 suas	
vivências e incorporando conhecimentos da cultura, da tecnologia, do mundo. Vejamos a produção de Lucas:

Pega-pega

Eu,	Hugo,	Laura,	Wendel,	eu	e	Carol	tamos	brincando	de	pega-pega.	Wendel	tá	pegando	eu.	
Carol	tá	pegando	Wendel.	Eu	tô	pegando	Laura.	Hugo	tá	pegando	Wendel.	Laura	tá	pegando	
Hugo.	A	brincadeira	foi	legal.	

LHT: Lucas, 3 anos, 05/11/2007

5 Bia Bedran é uma compositora, cantora, atriz e educadora musical nascida na cidade de Niterói (RJ). Nos anos de 1980, foi apresentadora 
do programa Canta Conto, da TVE do Rio de Janeiro e participou do “Lá Vem História”, da TV Cultura de São Paulo. É Mestre em Ciência 
da Arte pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e professora da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
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Lucas, de três anos, traz um tema bastante recorrente nas histórias infantis: a brincadeira. O menino 
narra a brincadeira de pique ou pega-pega, na qual as crianças – que são os seus colegas de turma – correm, 
movimentam-se bastante. Podemos imaginar e até visualizar o movimento das crianças na história contada 
por	Lucas	em	poucas	e	significativas	palavras!

As crianças constroem na brincadeira formas próprias e criadoras de ação sobre o mundo, criam uma nova 
ordem, deslocam princípios que regulam a realidade cotidiana. Elas criam e recriam cenários, sequências de 
ação	e	situações	imaginárias,	transitando,	muito	à	vontade,	entre	o	real	e	a	fantasia.	E	ainda	transformam	
objetos	do	mundo	“real”	em	outros,	brincam	com	um	objeto	como	se	fosse	outro	e	brincam	também	de	serem	
outras pessoas. As crianças estabelecem regras sociais próprias, invertem e brincam com a ordem instituída. 
(BORBA, 2005, p.270)

Trago mais um elemento para esta análise inicial das linguagens sociais das crianças: as linguagens sociais 
de diferentes áreas de estudo na escola. As crianças chegam à Educação Infantil com conhecimentos sobre 
muitos campos do saber, mesclando às suas vivências e ampliando suas referências de mundo. Vejamos mais 
duas	histórias	de	crianças	para	o	Livro	de	Histórias	da	Turma:

A princesa e o príncipe

Uma	princesa	passou	pelo	campo	e	viu	muitas	e	muitas	flores.	Depois	um	dia	uma	bruxa	
passou	e	enfeitiçou	ela	na	floresta.	E	um	príncipe	veio	e	deu	um	beijo	nela	e	ela	acordou.	
Depois	ela	engravidou	e	a	bruxa	roubou	o	bebê	dela.	Ela	queria	enfeitiçar	o	bebê	para	que	
ela encontrasse o príncipe do amor dela. E ela viveu feliz para sempre com o príncipe.

LHT: Julia, 5 anos, 07/10/2011

Os dinossauros procurando comida

Na	época	dos	dinossauros,	há	milhões	e	milhões	de	anos	atrás,	era	o	tempo	dos	grandes	
lagartos: os dinossauros.
Alguns viviam no Cretáceo e outros no Jurássico. 
Eles andavam procurando comida e água. Quando eles encontraram, eles bebiam e comiam.
O	Tiranossauro	Rex	comia	os	dinossauros	da	sua	espécie	no	Cretáceo.	

LHT: Raphael, 5 anos, 20/08/2012

Na	narrativa	de	Júlia,	de	cinco	anos,	encontramos	a	estrutura	típica	dos	textos	de	Literatura	de	contos	de	
fadas:	os	personagens	que	são	a	princesa,	o	príncipe,	a	bruxa;	a	trama	que	se	passa	na	floresta;	a	bruxa	que	
lança	um	feitiço	sobre	a	princesa	e	o	bebê;	o	príncipe	que	acorda	a	princesa	com	um	beijo;	o	final	clássico:	
“viveu	feliz	para	sempre”.

Já	Raphael,	de	cinco	anos,	narra	um	texto	que	tem	características	do	gênero	científico	e	utiliza	termos	
próprios	da	área	de	Ciências:	Cretáceo,	Jurássico,	espécie,	grandes	lagartos,	Tiranossauro	Rex.

Em nossa sociedade, a escola é a primeira instituição que grande parte das crianças pequenas frequenta 
fora do convívio da família. E na escola também há modos próprios de falar, de acordo com as áreas de 
estudo.	Assim	é	que	os	conhecimentos	da	Matemática,	Biologia,	Literatura,	História,	Geografia,	Física,	etc.,	são	
estruturados	em	diferentes	construções	composicionais	que	conformam	modos	de	compreender	a	realidade	
de perspectivas variadas. Segundo Goulart (2013), tais áreas se formam como diferentes linguagens sociais 
“orientadas	por	projetos	enunciativos	que	ordenam	e	codificam	os	conhecimentos	de	determinadas	maneiras”.

Entendemos que a escrita do conhecimento de cada área se organize como uma linguagem 
social	própria,	com	distinções	metodológicas,	umas	em	relação	a	outras,	orientadas	por	princí-
pios	básicos	de	seleção	e	constituição	de	enunciados	específicos,	cumprindo	funções	também	
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específicas,	que	conformam	as	esferas	de	conhecimentos	escolares.	Não	se	trata,	entretanto,	
de	linguagens	fixas,	prontas,	pelo	contrário,	as	linguagens	sociais,	exprimindo	valores,	vivem,	
lutam	e	evoluem	no	plurilinguismo	social.	São	discursos	peculiares	a	estratos	específicos	da	
sociedade,	profissionais,	etários,	num	determinado	sistema	social	e	num	determinado	tempo.	
(GOULART, 2013)

As crianças chegam à escola com suas linguagens sociais cotidianas e começam a aprender e a 
consolidar	novas	 formas	de	compreender	o	mundo	e	a	sociedade	durante	 toda	a	experiência	escolar.	
No entanto, as linguagens sociais escolares também se banham nas linguagens cotidianas que são as 
âncoras fortes das vidas das crianças. O que se espera é que as crianças consigam utilizar as linguagens 
nas	situações	sociais,	seja	para	ouvir	e	falar	ou	para	ler	e	escrever,	poiselas	são	capazes	de	compreender	
as diferentes formas como o conhecimento é estruturado, sistematizado e apresentado em linguagens 
sociais das diversas áreas do saber.

Considerações pedagógicas

Procurei apresentar, brevemente, algumas pistas e marcas que ajudem a compreender aspectos dos modos 
de enunciar e dar sentidos para o mundo de crianças de três a cinco anos, procurando analisar se estes modos 
são constitutivos de linguagens sociais de crianças pequenas.

Por	meio	de	histórias	narradas	e	situações	vivenciadas	com	crianças,	tenho	investigado	como	elas	vão	se	
apropriando,	elaborando,	criando,	produzindo	sentidos	para	a	realidade	de	maneiras	próprias	e	expressando	
seus pensamentos, conhecimentos, valores e sentimentos com linguagens muito peculiares. Linguagens sociais 
que	são	construídas	com	vocabulário,	entonação,	organização	e	intenção	específicos,	retratando	diferentes	
contextos,	referindo-se	a	várias	situações,	falando	a	muitos	destinatários	e	respondendo	a	diversos	discursos.	
Nas	relações	discursivas	e	dialógicas,	as	crianças	vão	construindo	seus	sistemas	de	referência,	compostos	
pelos momentos de enunciação com seus pares (adultos e outras crianças) em que conhecimentos, valores, 
opiniões,	convicções,	preconceitos,	etc.,	vão	(con)	formando-as	como	sujeitos	em	determinados	contextos	e	
grupos socioculturais e históricos.

Os	resultados	parciais	da	pesquisa	 indicam	que,	nas	relações	de	convivência,	as	crianças	pequenas	
aprendem linguagens diversas, fazem inferências e referências a conhecimentos já adquiridos, utilizam a 
língua	materna	em	diferentes	situações	discursivas.	As	histórias	narradas	e	os	eventos	cotidianos	mostram	
que: as vivências das crianças se entrelaçam às histórias elaboradas; elas conhecem os elementos da 
realidade, pois fazem parte de sua vivência anterior, e promovem uma combinação entre eles dando origem 
a algo novo; crianças conhecem linguagens sociais de diferentes áreas de estudo na escola, mesclando 
com suas vivências e ampliando suas referências de mundo; elas utilizam linguagens sociais próprias entre 
pares,	especialmente	nas	situações	de	brincadeira,	reelaborando,	produzindo	sentidos,	relacionando	às	
suas vivências e incorporando conhecimentos da cultura, da tecnologia, do mundo.

Por	 tudo	o	que	 foi	exposto,	acredito	que	é	por	meio	da	centralidade	da	 linguagem,	na	escola,	que	
poderemos	oportunizar	a	explicitação	e	a	ampliação	dos	saberes	das	crianças	e	de	suas	produções,	de	modo	
a criar-se um ambiente discursivo, impulsionador dos processos de desenvolvimento e aprendizagem infantis.

É preciso parar para pensar no que a escola infantil e dos primeiros anos do Ensino Fundamental tem 
feito	com	as	palavras,	enunciações,	as	leituras	de	mundo	das	crianças.	Escolarizamos	suas	histórias	e	suas	
falas	usando-as	como	pretexto	para	ensinar	a	norma	culta	ou	pontos	gramaticais?	O	que	acontece	na	hora	
de passar da leitura do mundo à leitura da palavra na alfabetização? Qual o papel da Educação Infantil nos 
processos de aprendizagem da leitura e da escrita das crianças? Como a escola tem enfrentado a tarefa 
de	ensinar	a	escrever	e	a	ler?	Que	textos	são	selecionados	para	alfabetizar	as	crianças	nos	anos	iniciais?	
Como é feito o trabalho com as linguagens? Qual é a linguagem privilegiada?
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Encontramos	em	Paulo	Freire	(2003)	quando	diz	que	“a	leitura	do	mundo	precede	a	leitura	da	palavra”	
pistas para começar a compreender como as crianças pequenas leem, interpretam, comunicam e dão 
sentidos ao mundo. Ele também nos indica um ponto de partida para trilhar os caminhos do ensino e da 
aprendizagem,	afirmando	que	é	preciso	partir	do	saber	dos	educandos,	“partir	do	‘saber	de	experiência	
feito’ para superá-lo”. (FREIRE, 1993)

As crianças se apropriam da realidade, estruturam os saberes e organizam os discursos em uma linguagem 
social peculiar que, muitas vezes, confronta com uma linguagem social escolar que tem valorizado, 
tradicionalmente, aspectos linguísticos e mais estáveis da língua.

Os professores precisam compreender os modos próprios das crianças lerem o mundo, as linguagens 
sociais	próprias	por	meio	das	quais	as	crianças	falam,	representam,	estabelecem	relações	e	criam	sentidos	
para	o	mundo.	Conhecendo	os	saberes	das	crianças	–	suas	histórias,	experiências,	desejos	-,	os	professores	
poderão	ficar	mais	preparados	e	maleáveis	para	selecionar	materiais,	adequar	as	linguagens	e	planejar	
aulas mais dinâmicas, interessantes, nas quais as crianças participem ativamente e aprendam de maneira 
significativa.

É papel da escola criar oportunidades para que as crianças usem a linguagem verbal – oral e escrita – 
como	forma	de	comunicação,	de	interlocução,	estabelecendo	situações	de	produção	de	texto	não	de	maneira	
artificial	e	repetitiva,	mas	dentro	de	um	contexto	no	qual	a	leitura	e	a	escrita	sejam	necessárias	e	reais.	Isto	é,	
que	sejam	planejadas	situações	nas	quais	“a	expressão	escrita	se	apresente	como	uma	resposta	a	um	desejo	
ou uma necessidade de comunicação, de interação, em que o aluno tenha, pois, objetivos para escrever, e 
destinatários (leitores) para quem escrever”. (SOARES, 1999, p.70)
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Resumo: O	artigo	tem	a	finalidade	de	apresentar	uma	pesquisa	em	andamento,	intitulada	“Jogos	e	materiais	
pedagógicos na alfabetização”, desenvolvida na Faculdade de Educação/UFBA, e orientada pela professora 
Liane Araujo, que tem como objetivo conhecer os discursos e as práticas em escolas municipais de Salvador, 
referentes aos usos de jogos como recurso pedagógico na alfabetização. Além de apresentar alguns dados 
iniciais,	serão	apresentadas	algumas	considerações	referentes	ao	processo	de	alfabetização	das	crianças	e	à	
utilização dos jogos e materiais pedagógicos como recurso produtivo de aprendizagem, no que diz respeito, 
especialmente,	aos	aspectos	linguísticos	da	apropriação	da	linguagem	escrita.	Para	qualificar	ainda	mais	o	
processo de ensino-aprendizagem na alfabetização, é importante que o professor tenha conhecimento da 
diversidade	de	recursos	pedagógicos	que	contribuem	significativamente	para	a	compreensão	do	sistema	
linguístico. O projeto será apresentado levando em consideração os estudos e os dados coletados até então, 
referentes ao ciclo da alfabetização.

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Jogos e Materiais Pedagógicos.

Introdução

A alfabetização se constitui numa etapa muito importante na vida de uma criança, pois é a partir desse 
processo que ela aprenderá o funcionamento da notação de sua língua materna e ampliará seus usos sociais, 
pois terá autonomia de leitura e escrita. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394, 
de	20	de	dezembro	de	1996,	a	 sistematização	da	notação	alfabética	 (posterior	às	apropriações	 iniciais	
na educação infantil) se dá a partir do primeiro Ciclo do Ensino Fundamental (1° a 3° anos), integrando 
crianças	a	partir	dos	6	(seis)	anos	de	idade.	Para	que	esta	fase	seja	realmente	significativa	para	a	criança,	é	
fundamental que o professor obtenha conhecimentos teóricos e práticos a respeito das diversas formas e 
recursos	disponíveis	para	o	ensino,	que	por	sua	vez,	deve	estar	fundamentado	em	firmes	concepções	a	fim	
de	que	os	educandos	possam	se	tornar	cada	vez	mais	capazes	de	fazer	articulações	mais	complexas	sobre	
sua própria linguagem.

O processo de alfabetização e/ou aquisição da linguagem pode ser compreendido a partir da inserção 
da	criança	numa	instituição	ou	ao	processo	de	reflexão	sobre	a	notação	escrita,	que	se	inicia	muito	antes	
disso. Assim como defendem alguns autores, antes mesmo da criança se inserir no espaço escolar, ela já entra 
em	processo	rudimentar	de	aquisição	e/ou	reflexão	sobre	a	notação	escrita,	visto	que	ela	faz	parte	de	uma	
sociedade	grafocêntrica	na	qual	a	escrita	está	inserida	em	todos	os	contextos	sociais,	e	assim	ela	está	sempre	
em contato com o sistema alfabético. Por este motivo, a escuta sensível da bagagem linguística trazida pela 
criança, é crucial para o trabalho do professor e para a aprendizagem da criança que evoluirá na medida em 
que	lhe	sejam	propostos	novos	desafios.

Dentro	deste	contexto,	é	preciso	que	o	professor	ofereça	uma	gama	de	possibilidades	para	seus	educandos,	
levando-os não apenas a compreenderem a função social que a língua possuí e fazendo com que os mesmos 

1 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, bolsista PIBIC da pesquisa “Jogos e materiais 
pedagógicos na alfabetização”.

2 Graduanda em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, pesquisadora voluntária da pesquisa “Jogos 
e materiais pedagógicos na alfabetização”, bolsista do PET – Programa de Educação Tutorial.
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se	tornem	protagonistas	do	seu	próprio	processo	de	conhecimento,	mas	também	a	refletirem	sobre	a	notação	
dessa	língua,	de	forma	que	a	escrita	como	sistema	complexo	e	as	suas	funções	sociais	sejam	vistos	de	forma	
articulada no ensino, como o são em seus usos pelos sujeitos alfabetizados. Sobre as práticas alfabetizadoras 
nos espaços escolares Ferreiro, relata que:

A	ênfase	praticamente	exclusiva	na	cópia,	durante	as	etapas	iniciais	da	aprendizagem,	excluindo	

tentativas	de	criar	representações	para	séries	de	unidades	linguísticas	similares	(listas)	ou	para	

mensagem	sintaticamente	elaboradas	(textos),	faz	com	que	a	escrita	se	apresente	como	um	objeto	

alheio à própria capacidade de compreensão. Está ali para ser copiado, reproduzido, porém não 

compreendido, nem recriado. (FERREIRO, 2003, p.19)

Houve	avanços	e/ou	modificações	nas	propostas	e	práticas	pedagógicas	 ligadas	à	alfabetização,	
incorporando os aspectos relacionados ao letramento, aos usos da linguagem e à ampliação do contato das 
crianças	com	a	cultura	escrita.	Entretanto,	no	que	diz	respeito	à	“abominação”	que	se	adquiriu,	por	vezes,	
sobre o ensino dos aspectos linguísticos da apropriação da escrita, Magda Soares (2003) ressalta que:

Codificar	e	decodificar	viraram	nomes	feios.	“Ah,	mas	que	absurdo!	Aprender	a	ler	e	escrever	não	

é	aprender	a	codificar	e	decodificar”.	Aí	é	que	está	o	erro.	Ninguém	aprende	a	ler	e	a	escrever	

se	não	aprender	relações	entre	fonemas	e	grafemas	–	para	codificar	e	para	decodificar.	Isso	é	

uma	parte	específica	do	processo	de	aprender	a	ler	e	escrever.	Linguisticamente,	ler	e	escrever	

é	aprender	a	codificar	e	a	decodificar.	(SOARES,	2003,	p.3)

Ainda	segundo	a	autora,	o	processo	de	ensino	da	leitura	e	da	escrita	como	técnica	ficou	sendo	visto	como	
algo	negativo:	“as	alfabetizadoras	que	ficam	pelejando	com	os	meninos	para	eles	aprenderem	a	ler	e	escrever	
são vistas como retrógradas e ultrapassadas”. (SOARES, 2003, p.3). Para Soares, o grande equívoco que fora 
construído	é	o	de	excluir	totalmente	a	ideia	de	métodos	de	ensino,	bem	como,	de	seus	objetivos.	Ela	argumenta	
que, a partir da concepção construtivista, com certa suspensão dos métodos, e a ideia errônea de que basta 
estar	imerso	nas	práticas	letradas	para	se	alfabetizar,	teria	ocorrido	o	que	ela	chamou	de	“desinvenção	da	
alfabetização”.	Defende,	então	que	a	mesma	necessita	ser	reinventada,	não	ficando	diluída	no	processo	de	
letramento. A respeito disso, Araujo (2015), destaca:

Assim, diante da discussão sobre o papel do letramento no ensino da escrita, foi necessário 

ressaltar	também	a	especificidade	do	processo	de	alfabetização,	incluindo-se	aí	a	reflexão	sobre	

a	base	fonológica	do	sistema	alfabético	e	sobre	as	unidades	sonoras	e	gráficas	menores	que	a	

palavra.	Afinal,	a	escrita	é	ao	mesmo	tempo	um	sistema	de	notação	alfabética,	de	base	fonológica	

e	ortográfica,	e	uma	prática	social	e	discursiva,	sendo	que	o	acesso	ao	sistema	alfabético	é	o	que	

possibilita a ampliação da participação nas práticas de leitura e escrita de forma autônoma. 

(ARAUJO, 2015, p.2)

É preciso, no entanto, fazer a ressalva de que essa desinvenção, muitas vezes, só se deu mesmo nas 
políticas	públicas	e	nas	concepções	de	alfabetização,	pois	na	prática,	frequentemente,	o	que	parece	haver	
é o oposto, a continuidade de práticas tradicionais nas escolas. Talvez essa continuidade esteja ligada ao 
desconhecimento de como fazer de outro jeito, ao lado da negligência de abordar os aspectos propriamente 
linguísticos. Ou seja, essa reinvenção tanto pode se apresentar como recolocar o lugar dessa faceta linguística 
(SOARES, 2016) – não abominar – quanto aprender a fazer de outro jeito, mais produtivo, não tradicional, 
considerando	as	concepções	assumidas.

Para	que	a	mudança	ocorra,	e	finalmente,	a	alfabetização	se	reinvente,	é	preciso	que	os	educadores	passem	
a	enxergar	o	processo	de	aprendizagem	da	língua	de	forma	integrada,	levando	a	criança	a	compreender	
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não	apenas	o	seu	aspecto	social	abarcado	pelo	letramento,	mas,	considerando	que	existe	uma	técnica,	um	
conhecimento	sistemático	de	cunho	linguístico	(envolvendo,	em	última	instância,	a	articulação	grafemas	
e	fonemas)	a	ser	aprendido.	O	que	não	significa	dizer,	que	este	ensino,	por	obter	estas	características,	está	
condenado	a	ser	mecânico	e	descontextualizado.

É diante destes argumentos que surgiu a pesquisa sobre jogos e materiais na alfabetização com o objetivo 
de	geral	de:	identificar,	analisar,	desenvolver	e/ou	divulgar	jogos	e	materiais	pedagógicos	(bem	como	seus	usos	
e	as	concepções	subjacentes)	e	experiências	significativas	de	utilização	de	materiais	diversos	nos	processos	
educacionais	da	Educação	Infantil	(4	e	5	anos)	e	ciclo	de	alfabetização	(1º	a	3º	anos).	A	pesquisa	se	propõe	a	
responder	(em	âmbito	de	amostragem),	as	seguintes	questões	norteadoras:

Que discursos e práticas circulam nas escolas da Rede Municipal de Salvador quanto ao uso de 

jogos e materiais nas práticas alfabetizadoras do Ciclo da alfabetização e da Educação Infan-

til? Qual o lugar dos jogos de linguagem nestas práticas alfabetizadoras e no planejamento e 

rotina dos professores? Que materiais são usados como recursos pedagógicos para favorecer as 

aprendizagens linguísticas da alfabetização e como se articulam às outras estratégias didáticas? 

(ARAUJO, 2016, p.3).

O objetivo a ser desenvolvido pela pesquisa não está fundamentado no julgamento da prática docente, mas 
na constituição de um diálogo produtivo e compartilhado entre as teorias e práticas da comunidade escolar 
e	da	universidade.	O	presente	artigo	visa	a	apresentar	o	projeto,	algumas	reflexões	sobre	a	problemática	em	
questão e o andamento da pesquisa em curso, com dados inicias relativos aos discursos e práticas do ciclo 
de alfabetização.

Os jogos e as brincadeiras como recurso para a apropriação da linguagem escrita

Presente na vida do ser humano desde o seu nascimento, a brincadeira é uma prática muito importante 
para	o	desenvolvimento	infantil,	pois,	ao	brincar,	a	criança	exercita	sua	imaginação,	criatividade,	autonomia,	
expressa	seus	sentimentos	e	desenvolve	inúmeras	capacidades	como:	motricidade,	atenção,	memória	e	
outros.	“O	brincar	é	natural	na	vida	das	crianças.	É	algo	que	faz	parte	do	seu	cotidiano	e	se	define	como	
espontâneo, prazeroso e sem comprometimento” (SILVA e SANTOS, 2009, p.4). A brincadeira, além de 
proporcionar a interação da criança com o meio no qual ela está inserida – visto que brincando ela poderá 
explorar	os	espaços	e	os	objetos	que	estão	disponíveis	–	também	proporciona	a	interação	da	criança	com	
o outro, pois, ao brincar, ela poderá interagir com seus pares que estão juntamente com ela vivenciando a 
brincadeira e construindo conhecimentos, e/ou com o adulto que esteja mediando a brincadeira.

Parte	da	cultura	do	brincar,	os	jogos	se	definem	como	sendo	“uma	ação	lúdica	envolvendo	situações	
estruturadas	pelo	próprio	tipo	de	material	como	no	xadrez,	trilha	e	dominó”	(KISHIMOTO,	2013,	p.7).	Os	
jogos	também	“são	objetos	e	práticas	socioculturais,	que,	como	tais,	constituem	produções	da	sociedade	
humana, situadas em um determinado tempo e espaço” (SILVA e MORAIS, 2011, p.14), ou seja, por ser uma 
prática	cultural,	cada	cultura	possuí	seus	jogos	e	sua	forma	singular	de	jogar,	por	exemplo:	os	jogos	e	as	
maneiras de jogar da cultura indígena são totalmente diferentes das culturas africana, europeia e assim 
por diante. O jogo também é um recurso que muito contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança. 
A prática do jogo envolve regras, negociação, levantamento de hipóteses e tomada de decisão. Assim, 
no	momento	em	que	joga,	a	criança	exercita	e	consequentemente	desenvolve	seu	raciocínio	lógico,	sua	
relação e diálogo com o outro.

Podemos dizer que os jogos e as brincadeiras estão divididos em duas categorias, a saber: os de caráter 
livres e os de caráter pedagógico. Os de caráter livre são aqueles nos quais as crianças podem brincar 
livremente	com	ou	sem	mediação,	podendo	fazer	uso	da	imaginação	e	criatividade	para	criar	outras	situações.	
Já os de caráter pedagógico:
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São	aqueles	jogos	que	têm	finalidades	voltadas	para	a	aprendizagem	de	conceitos	e	habilidades	

relativos ao currículo das diferentes áreas de conhecimento. Além de propiciarem diversão, tais 

jogos	têm	claramente	uma	intenção	de	ensinar	algum	conteúdo	curricular	às	crianças,	aos	jovens	

ou aos adultos. (SILVA e MORAIS, 2011, p.14).

Ou seja, os jogos pedagógicos se constituem como um recurso didático utilizado pelo professor com a 
finalidade	de	 favorecer	a	apropriação	de	conhecimentos	necessários	para	o	processo	de	aprendizagem	
do	aluno,	visto	que,	durante	o	jogo	são	mobilizados	conhecimentos	já	experiênciados	por	eles.	Os	jogos	
pedagógicos,	como	recurso	que	favorece	a	reflexão	dos	educandos,	enriquecem	a	metodologia	do	professor	e	
tornam, igualmente, as práticas pedagógicas mais produtivas para os alunos, proporcionando-lhe momentos 
de construção de conhecimentos, visto que através dos jogos eles podem inferir sobre conhecimentos 
abstratos	de	forma	lúdica.

Kishimoto (2013), porém, salienta que, ao usar o jogo como recurso didático, deve haver um equilíbrio 
entre	a	dimensão	pedagógica	e	a	dimensão	lúdica	do	jogo,	pois	se	o	professor	valorizar	mais	o	aspecto	lúdico,	
o jogo adquirirá um caráter mais livre, não garantindo as aprendizagens necessárias. Da mesma forma, se o 
professor	valorizar	mais	o	aspecto	pedagógico	do	jogo,	este	se	transformará	apenas	em	ensino,	deixando	de	
ser	interessante	para	a	criança,	perdendo	seu	caráter	lúdico.

Para	discutirmos	sobre	os	jogos	no	âmbito	específico	da	alfabetização,	precisamos	reconhecer	que,	antes	
de ingressar na escola, toda criança entra em contato com o mundo da leitura e escrita, porém é na escola 
que ela começará a pensar sobre o sistema de escrita de forma mais sistemática. Assim, é importante que o 
processo	de	alfabetização,	que	entendemos	como	sendo	“o	processo	de	aprendizagem	do	sistema	alfabético	
e	de	suas	convenções,	ou	seja,	a	aprendizagem	de	um	sistema	notacional	que	representa,	por	grafemas,	os	
fonemas	da	fala”	(SOARES,	2014),	ocorra	de	forma	reflexiva,	contextualizada	e	significativa	para	a	criança.

Conforme	Soares	 (2016),	 a	apropriação	da	 linguagem	escrita	 tem	dimensões	diversas.	A	dimensão	
sociodiscursiva	do	 letramento	diz	 respeito	ao	uso	da	 linguagem	escrita	no	 contexto	 social,	 ou	 seja,	
proporcionar ao aluno o desenvolvimento de habilidades que o fará utilizar adequadamente a leitura e 
a	escrita	nos	diversos	contextos	sociais.	A	dimensão	interativa	compreende	todas	as	habilidades	que	o	
indivíduo	necessita	adquirir	para	se	tornar	um	leitor/escritor	competente,	como	por	exemplo:	compreensão	
leitora	e	interpretação	de	textos,	estratégias	de	leitura	e	procedimentos	escrita,	dentre	outros.	Por	fim,	em	
termos de alfabetização, a dimensão linguística se refere ao processo de apropriação da notação alfabética, 
incluindo-se	aí	a	reflexão	fonológica	e	fonográfica.	A	proposta	de	uso	de	jogos	na	alfabetização	põe	o	
foco na dimensão linguística da apropriação da língua, podendo se constituir em um recurso produtivo 
nas	metodologias	de	alfabetização.	Cabe	ressaltar	que	esse	foco	não	significa	negligenciar	as	dimensões	
sociodiscursivas	e	 interativa,	mas	defender	a	especificidade	do	que	Magda	Soares	 (2016)	 chamou	de	
faceta linguística do ensino da língua escrita. Defendemos que a alfabetização deve ocorrer em paralelo 
ao	letramento,	ou	seja,	devemos	garantir	que	a	criança	reflita	e	aprenda	a	utilizar	o	sistema	de	escrita,	
mas	também	devemos	mostrá-la	como	e	quando	ela	fará	uso	desse	sistema	no	contexto	social.	Para	isso,	
é necessário que o professor elabore práticas que favoreçam a construção desses conhecimentos pelo 
aluno, sem negligenciar as aprendizagens linguísticas.

Assim,	os	jogos	pedagógicos	de	linguagem	podem	se	constituir	como	uma	prática	lúdica	e	prazerosa	
além	de	propiciar	as	crianças	a	 reflexão	sobre	o	sistema	de	escrita,	 “na	alfabetização	eles	podem	ser	
poderosos	aliados	para	que	os	alunos	possam	refletir	sobre	o	sistema	de	escrita,	sem,	necessariamente,	
serem obrigados a realizar treinos enfadonhos e sem sentido”. (BRASIL, 2011, p.13). Constituem, assim, um 
dos recursos pedagógicos que professor poderá lançar mão, visto que o jogo ou qualquer outro material 
pedagógico	não	pode	ser	utilizado	como	única	forma	de	promover	a	construção	de	conhecimentos	do	
aluno,	a	reflexão	sobre	o	sistema	de	escrita	pela	criança.	O	jogo	permite	que	alguns	aspectos	do	sistema	
de	escrita	tornem-se	concretos,	um	apoio	concreto	para	suas	reflexões.	Além	do	mais,	no	momento	do	jogo,	
o	aluno	acessa	informações	sobre	o	sistema	de	escrita	que	foram	trabalhados	anteriormente,	para	poder	
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resolver	questões	exigidas	pelo	jogo,	com	isso,	além	de	consolidar	esses	saberes,	também	constrói	novos	
conhecimentos acerca da linguagem escrita.

Além dos jogos de mesa, de regras, no processo de alfabetização, outro recurso que se apresenta muito 
produtivo	para	a	reflexão	fonológica	são	as	brincadeiras	com	a	linguagem	a	partir	de	textos	de	tradição	oral,	
que	fazem	parte	da	nossa	cultura,	como	por	exemplo:	cantigas	de	roda,	parlendas,	adivinhas,	trava-línguas	
e outros. Segundo Leal, Albuquerque e Leite,

O	“brincar	com	a	língua”	faz	parte	das	atividades	que	realizamos	fora	da	escola	desde	muito	cedo.	

Assim,	quando	cantamos	músicas	e	cantigas	de	roda,	ou	recitamos	parlendas,	poemas,	quadrinhas,	

ou	desafiamos	os	colegas	com	diferentes	adivinhações,	estamos	nos	envolvendo	com	a	linguagem	

de	maneira	lúdica	e	prazerosa.	(LEAL,	ALBUQUERQUE	e	LEITE,	2005,	p.117)

Esses	textos	de	tradição	oral,	além	de	oportunizar	práticas	de	letramento,	visto	que	a	partir	deles	as	crianças	
entrarão	em	contato	com	diversos	gêneros	textuais	orais	e	terão,	nesses	textos,	um	repertório	rico	não	apenas	
para	a	reflexão	contextualizada	sobre	as	sonoridades,	mas	igualmente	para	as	primeiras	escritas	e	leituras,	de	
textos	essencialmente	culturais,	que	sabem	de	memória.	Esses	textos,	uma	vez	tornados	próprios,	memorizados,	
também permitem que o professor desenvolva jogos e materiais pedagógicos que propiciem aos alunos a 
reflexão	sobre	a	língua	escrita,	em	sua	articulação	com	a	oralidade,	conforme	ressalta	Araujo	(2011):

A	reflexão	fonológica	relativa	a	rimas,	palavras,	sílabas,	fonemas	e	unidades	maiores	e	menores	

que	a	sílaba	pode	ser	promovida	de	modo	lúdico	e	dinâmico	a	partir	desses	textos.	Brincando	

com as palavras, as dividimos em segmentos e enfatizamos fragmentos da palavra, tornando 

perceptíveis suas unidades menores, de diversos ní veis. (ARAUJO, 2011, p.20)

Ou	seja,	os	textos	de	tradição	oral	favorecem	o	processo	de	alfabetização,	pois	desafia	as	crianças	a	
prestarem atenção nos fragmentos das palavras, e assim pensarem sobre o seu funcionamento fônico e, 
consequentemente,	sua	grafia.

Jogos e materiais na rede municipal de Salvador

Com o intuito de entender como a rede Municipal de Salvador-BA tem utilizado os jogos e materiais 
pedagógicos para o favorecimento do processo de alfabetização, já que compreendemos que este recurso se 
constitui	como	uma	rica	contribuição	para	este	processo,	e	também,	para	fomentar	discussões	acerca	desse	
tema,	o	projeto	de	pesquisa	intitulado	“Jogos	e	materiais	como	recursos	pedagógicos	na	alfabetização”	foi	
submetido e aprovado pelo edital PROPCI/UFBA 01/2016: Projeto n° 9745, tendo como vigência o período de 
agosto 2016 a agosto 2017. Coordenado pela professora da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Liane Castro de Araujo, o referido projeto conta com a participação de seis estudantes 
do curso de Pedagogia, sendo que duas estudantes são bolsistas contempladas pelo PIBIC, edital PROPCI/
UFBA,	e	as	demais,	voluntárias,	estudantes	e/ou	ex-estudantes	do	curso	de	Pedagogia.

A pesquisa tem como objetivo entender como as professoras dessas escolas pensam o processo de 
aquisição da linguagem escrita pela criança, ressaltando-se o papel do uso de jogos e materiais pedagógicos 
como	um	recurso	significativo	nesse	processo,	e	estabelecendo	discussões	acerca	da	leitura	e	escrita	na	
Educação Infantil e o processo sistemático de alfabetização no primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

Para a realização da pesquisa, foram selecionadas algumas escolas municipais de Salvador-BA, tendo 
como critério de escolha as escolas já participantes dos estágios supervisionados obrigatórios da faculdade, 
escolas	em	que	as	bolsistas	e	voluntárias	já	atuaram	em	outros	contextos	e	escolas	próximas	aos	bairros	onde	
as bolsistas e voluntárias residem. É importante salientar que nosso intuito não é ir à escola para pesquisar 
sobre a prática da professora e julgar se esta está correta ou errada, mas sim estabelecer uma parceria 
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com	professoras	e	coordenadoras,	para	que,	 juntamente	com	elas,	possamos	refletir,	discutir	e	construir	
conhecimentos	acerca	da	apropriação	da	linguagem	escrita	em	situações	de	jogos	pedagógicos.

A	pesquisa	 também	visa	 fazer	o	 levantamento	do	acervo	de	 jogos	existentes	nas	escolas	que	 são	
distribuídos por programas, pela prefeitura e/ou confeccionado pelos professores, conhecer as práticas 
das	professoras	com	relação	ao	uso	de	jogos,	produzir	e	divulgar	jogos	pedagógicos	através	de	oficinas	de	
produção de materiais, bem como contribuir para a ampliação da utilização dos jogos pelas professoras da 
rede municipal de Salvador/BA e estudantes do curso de Pedagogia da Faced/UFBA

Para tal, durante a pesquisa será realizado alguns procedimentos metodológicos, a saber:
 • Entrevistas estruturadas com professoras de algumas escolas da rede municipal de Salvador-BA, para 

o levantamento dos discursos acerca da concepção de alfabetização e sobre os usos de jogos de 
linguagem;

 • Entrevista com as coordenadoras pedagógica das escolas, para entender como se dá a utilização dos 
jogos pelos professores, saber se eles têm acesso facilitado aos jogos do acervo da escola e se são 
incentivados a inseri-los em seus planejamentos e a utilizá-los;

 • Observação da prática de algumas professoras entrevistadas, para confrontar discursos e práticas, 
observando a coerência ou a distância entre eles;

	 •	 Análise	das	entrevistas	e	observações	com	o	cruzamento	de	dados;
 • Análise de acervos de jogos e materiais voltados para a apropriação da língua escrita nas escolas;
	 •	 Oficinas	de	produção	de	 jogos	e	materiais	pedagógicos,	oferecidas	para	estudantes	da	Faced/

UFBA	e	aberta	a	professoras	e	coordenadoras	da	rede,	participantes	da	pesquisa.	Nas	oficinas	serão	
confeccionados os materiais que serão utilizados na pesquisa de intervenção;

 • Observação participante e intervenção colaborativa, planejada e realizada juntamente com as 
professoras, a partir do uso de jogos e materiais, em turmas da Educação Infantil (4 e 5 anos) e Ensino 
Fundamental (1° ao 3° ano)3.

Inicialmente, a pesquisa contou com um período de estudos visando à fundamentação teórico-
metodológica,	durante	as	reuniões	de	pesquisa	que	acontecem	duas	vezes	por	mês,	garantindo	discussões	
acerca	da	metodologia	de	pesquisa,	dos	dispositivos	metodológicos	utilizados	e	sobre	as	concepções	de	
alfabetização que embasam o trabalho. Os dois planos de trabalho relativos ao projeto de pesquisa foram 
apresentados no IV ELEGE – Encontro de Leitura e Escrita do GELING, que aconteceu na Universidade Federal 
da Bahia, de 3 a 5 de outubro de 2016.

Durante esse período, após a elaboração dos instrumentos de pesquisa (roteiros de entrevista, roteiro 
de	análise	dos	acervos	e	guia	para	as	observações),	foram	realizadas	as	entrevistas	com	professoras	de	dez	
escolas municipais, suas coordenadoras pedagógicas, bem como a análise dos acervos de jogos e materiais 
das escolas. Ainda em 2016, iniciamos a observação de algumas turmas, procedimento que será retomado 
em	2017.	No	início	do	ano	letivo,	as	entrevistas	com	as	professoras	e	coordenadoras	e	as	observações	serão	
concluídas. Por ora, a equipe de pesquisadores está procedendo à transcrição das entrevistas para dar 
início	à	organização	e	análise	dos	dados	coletados	durante	as	entrevistas,	as	observações	das	turmas	e	o	
levantamento dos acervos.

Para a pesquisa entrevistamos o total de dez professoras do primeiro ciclo do Ensino Fundamental (1° ao 
3° ano), de quatro escolas municipais de Salvador-Ba. No início da transcrição dessas entrevistas, observamos 
que,	no	geral,	as	professoras	consideram	os	jogos	como	um	significativo	recurso	que	pode	ser	utilizado	no	
processo de alfabetização de seus alunos. Em suas falas, elas demonstram entender que os jogos podem 
ajudar os alunos a compreenderem a notação da língua portuguesa, trabalhando aspectos como consciência 
fonológica, correspondência grafofônicas, leitura e outros. Porém, quando questionadas sobre a inserção dos 

3 A pesquisa possui dois planos de trabalho, o primeiro dedica-se à Educação Infantil, e o segundo, ao primeiro ciclo do Ensino fundamental 
(1° ano ao 3° ano), o chamado ciclo da alfabetização. O presente artigo relaciona-se mais amplamente ao Ensino Fundamental.
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jogos em suas rotinas e planejamento, algumas admitiram que nem sempre introduzem os jogos à rotina do 
processo de alfabetização de seus alunos. Algumas também declararam que utilizam os jogos apenas para 
motivar,	relaxar,	divertir	e	distrair	a	mente	de	seus	alunos,	ou	seja,	não	utilizam	os	jogos	de	linguagem	para	
fazer	com	que	seus	alunos	reflitam,	efetivamente,	sobre	o	sistema	de	escrita,	divergindo	da	compreensão	
inicial de que os jogos, para além do entretenimento, podem ser utilizados como recurso de estudo da língua. 
Mostram, nesse sentido, pouca sistematicidade no uso dos jogos, que parecem não entrar no planejamento, 
de fato, bem articulados aos objetivos de aprendizagem das turmas.

Quando	questionadas	sobre	os	aspectos	que	justificam	o	pouco	uso	pelos	professores	dos	jogos	para	
alfabetizar,	algumas	professoras	justificaram	citando	dificuldades	como:	a	falta	de	experiência/formação,	que	
não	possibilita	articular	os	jogos	aos	conteúdos	pedagógicos;	o	pensamento	tradicional	que	leva	a	acreditar	
que apenas o quadro e o giz bastam para promover a alfabetização dos alunos; a falta de paciência para o 
desenvolvimento	de	atividades,	visto	que	alguns	possuem	um	número	elevado	de	alunos	em	sua	turma;	a	falta	
de tempo para planejar, em razão de que muitas possuem mais de dois turnos de trabalho; a diversidade de 
concepções	pedagógicas	que	entendem	os	jogos	apenas	como	um	passatempo	e,	por	fim,	a	falta	de	interesse	
em buscar, planejar e se utilizar de outros recursos para o processo de alfabetização de seus alunos. Esses 
dados serão articulados com os dados de todas as outras pesquisadoras do projeto e organizados de modo 
a	termos	uma	precisão	maior	em	termos	desse	panorama	de	justificativas.

No	que	diz	respeito	à	análise	dos	acervos	existentes	nas	escolas,	observamos	que,	no	geral,	as	escolas	
possuem	um	considerável	número	e	diversidade	de	jogos	que,	em	sua	maioria,	ficam	guardados	nas	salas,	
dentro dos armários dos professores. Esses acervos são compostos por jogos comerciais fornecidos pela 
Prefeitura e por jogos fornecidos por programas como os do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa – Pnaic e do Projeto Trilhas do Instituto Natura, encontrado em apenas uma das escolas.

Enfatizamos que essa sucinta analise refere-se apenas às professoras do ciclo de alfabetização, pois o 
plano de trabalho que pesquisa brincadeiras, jogos e matérias na apropriação da língua escrita na Educação 
Infantil é desenvolvido por outras estudantes ligadas à pesquisa. Esses dados são dados parciais, referente à 
coleta de dados realizados por apenas duas pesquisadoras, que serão complementados com análises mais 
precisas, ao cruzarmos os dados de todas as escolas e todos os participantes.

A	partir	de	março,	 realizaremos	as	oficinas	de	confecção	de	 jogos	e	materiais,	e	posteriormente,	as	
intervenções	nas	turmas	de	Educação	Infantil	e	Ensino	Fundamental,	numa	perspectiva	colaborativa	com	as	
professoras das turmas selecionadas para a intervenção. Sobre essa fase da pesquisa, apresentaremos em 
outra ocasião.

Considerações finais

Diversos	autores	defendem	a	retomada	do	trabalho	linguístico	na	alfabetização,	a	exemplo	de	Soares	
(2003	2016).	Todos	eles,	no	entanto,	ressaltam	que	defender	o	foco	na	faceta	linguística	não	significa	retomar	
uma	abordagem	mecânica	da	decodificação	e	codificação,	como	nas	práticas	tradicionais	e	nos	métodos	
do	passado.	Precisamos	constituir	novas	metodologias	que	deem	conta	dessa	faceta	de	forma	significativa,	
reflexiva,	articulada	às	demais	facetas	e	em	consonância	com	as	novas	concepções	de	alfabetização.

Desta forma, apresentamos a importância e a contribuição que os jogos e materiais pedagógicos podem 
fornecer	para	a	prática	dos	professores	no	processo	de	ensino-aprendizagem	do	sistema	alfabético.	Ao	final	
da pesquisa esperamos ter compreendido como as professoras de algumas escolas da rede municipal de 
Salvador/BA pensam e fazem acontecer o processo de construção de conhecimentos da língua materna 
de seus alunos, e qual o papel dado aos jogos e materiais pedagógicos nesse processo – o lugar do jogo 
em suas práticas. Esperamos também poder contribuir para a ampliação do uso de jogos no processo de 
alfabetização, a partir de uma intervenção planejada em conjunto com os professores regentes das escolas 
campo da pesquisa, e construir saberes sobre a aquisição da linguagem escrita e o uso de jogos como recurso 
pedagógico, que poderão dar origem a novas pesquisas.
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Ler como prática de apropriação de conhecimento:  
o que dizem as crianças?

Bárbara Raquel Coutinho Toscano Azevedo
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Denise Maria de Carvalho Lopes
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: Com	base	nos	discursos	das	crianças	o	objetivo	do	presente	 texto	é	apresentar	a	 leitura	como	
possibilidade de apropriação de conhecimentos e cultura na Educação Infantil. O aporte metodológico 
fundamental	no	qual	nos	ancoramos	são	as	proposições	da	perspectiva	histórico-cultural	de	Vygotsky,	segundo	
as	quais	é	possível	conceber	o	aprendiz	como	um	ser	“inter-ativo”	que	se	constitui	nas	interações	vivenciadas	
no meio social. Consideramos também as crianças como aprendizes ativos e produtores de discursos, e foi com 
base nesse pressuposto que as crianças se tornaram os sujeitos de nossa pesquisa. A leitura é aqui percebida 
como uma prática cultural um processo de construção, tanto de conceitos acerca do que é a leitura quanto 
do	que	se	lê,	para	que	se	lê,	como	se	lê,	a	leitura	deve	garantir	que	o	leitor	compreenda	o	texto	e	que	possa	ir	
construindo a sua ideia no decorrer do processamento da leitura.
Palavras-chave: Leitura. Apropriação do Conhecimento. Educação Infantil.
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Introdução

O	presente	texto	foi	produzido	como	parte	de	um	trabalho	teórico	metodológico,	proveniente	de	uma	
pesquisa mais ampla de dissertação acerca dos sentidos da leitura de crianças da Educação Infantil. O objetivo 
do	texto	é	apresentar	um	dos	diversos	sentidos	atribuídos	à	leitura	por	crianças	da	Educação	Infantil.	Na	
pesquisa	em	questão,	foi	possível	identificar	diversas	formas	de	conceber	a	leitura	como	uma	prática	presente	
no	contexto	social	das	crianças.	Dentre	elas,	daremos	destaque,	nesses	escritos,	à	leitura	como	uma	prática	de	
apropriação do conhecimento, um dos discursos mais relevantes nas falas das crianças. Nosso estudo envolve, 
portanto, assumirmos as crianças como sujeitos de investigação, visto que nossa preocupação é conhecermos 
suas	próprias	compreensões	sobre	uma	prática	cultural	tão	presente	nos	meios	urbanos.	Por	conseguinte,	
a	 leitura,	ainda	que	de	modos	diversificados,	dadas	as	disparidades	de	suas	condições	socioeconômicas,	
culturais e familiares, faz parte do dia a dia das crianças pequenas. Esta hipótese nos levou a pensar a pesquisa 
com	as	crianças	no	contexto	da	instituição	de	Educação	Infantil,	espaço	onde	elas	vivem	boa	parte	de	suas	
vidas em interação com outros e com objetos da cultura de modo mais democrático – ainda que não igual.

A	opção	por	um	estudo	que	privilegia	as	crianças	como	sujeitos,	suas	elaborações	e	seus	sentidos	acerca	
de	um	dado	“objeto”	cultural	envolve	 reconhecê-las	como	sujeitos	capazes	e	de	direitos,	 incluindo	sua	
participação	nas	práticas	da	infância,	bem	como	suas	visões	acerca	dessas	práticas.

Consideramos, portanto, que o que as crianças pensam e dizem é importante para a compreensão e 
estruturação	das	práticas	das	quais	participam,	ou	seja,	os	sentidos	que	atribuem	às	“coisas”	do	mundo	e	de	
si	mesmas	são	partes	relevantes	das	significações	que	tais	objetos	têm	na	sociedade,	isto	é,	reconhecem	e	
assumem a participação das crianças na composição da pesquisa.

O	aporte	metodológico	fundamental	no	qual	nos	ancoramos	são	as	proposições	da	perspectiva	histórico-
cultural	de	Vygotsky,	segundo	as	quais	é	possível	conceber	o	aprendiz	como	um	ser	“inter-ativo”	que	se	
constitui	nas	interações	vivenciadas	no	meio	social,	mediante	a	apropriação	de	práticas	da	cultura,	mediado	
pelos outros e pela linguagem, compreendida como atividade constitutiva do psiquismo humano (VYGOTSKY, 
2011). Consideramos também as crianças como aprendizes ativos e produtores de discursos, e foi com base 
nesse pressuposto que as crianças se tornaram os sujeitos de nossa pesquisa. Na pesquisa com crianças, a 
análise se desloca para o modo como elas, pela leitura, se relacionam com a cultura de seu tempo, de seu 
lugar, bem como com a cultura e o lugar do outro. A perspectiva que adotamos ao pesquisar com e para as 
crianças é a de que criança é um ser que se apropria da linguagem como um bem cultural, em um processo 
histórico,	social	e	por	meio	do	uso	da	linguagem	como	prática,	é	capaz	de	significar	o	mundo.

Leitura: uma prática cultural

Os diferentes modos de compreender o processamento da leitura estão intimamente interligados com a 
maneira	como	a	linguagem	escrita	é	concebida	no	contexto	social	e	acadêmico	de	cada	época.	Solé	(2003)	
retoma	que,	ao	final	dos	anos	1960	e	início	dos	anos	1970,	as	teorizações	sobre	a	utilização	e	os	modos	
de aprendizagem da leitura passam a concentrar o foco da discussão no processamento dessa, modelos 
e	teorizações	que	caracterizam	formas	de	apreender	e	ensinar	a	leitura,	compreendendo	a	criança	como	
centro do aprendizado.

Para a autora, na atualidade, de acordo com uma perspectiva interacionista de linguagem, que a considera 
como	interação	social	e	prática	de	produção	de	sentidos	por	meio	de	signos,	a	leitura	do	texto	escrito	sempre	
envolve	a	compreensão	como	produção	de	sentidos,	decorrentes	da	interação	leitor-texto	escrito	(SOLÉ,	
1987b;	SOLÉ,	2003;	COLOMER;	CAMPS,	1991).	Nessa	compreensão,	intervém	tanto	o	texto,	com	sua	forma	
e	conteúdo,	como	o	 leitor,	com	suas	expectativas	e	seus	conhecimentos	prévios.	Esses	vários	elementos	
constituem, portanto, o aprendizado da leitura.

A aprendizagem da leitura por crianças é um processo de construção, tanto de conceitos acerca do 
que é a leitura quanto do que se lê, para que se lê, como se lê. Assim, ler implica não só o domínio de 
procedimentos	de	decifração	 (decodificação	e	 reconhecimento	global	de	palavras),	mas	 também	de	
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procedimentos mentais/estratégias de compreensão, de atribuição de sentidos e, ainda, de desenvolvimento 
de	atitudes,	valores,	sentimentos	em	relação	aos	textos	escritos,	ao	seu	valor	na	sociedade	e	na	vida	de	
cada sujeito.

Desse modo, o processo implica na apropriação, pelos aprendizes, do funcionamento do sistema de 
escrita alfabético, ou seja, a compreensão de que a escrita é uma representação, diferente de outras formas 
de	simbolização	gráfica,	como	o	desenho	e	outros	símbolos;	compreensão	do	que	a	escrita	representa,	que	
é o som das palavras da língua oral; e do modo como a escrita alfabética se representa, que é notando o 
som de cada menor unidade de som das palavras – o fonema. Essa compreensão, junto ao domínio de outras 
convenções	do	sistema,	como	a	direção	e	a	segmentação	das	palavras,	bem	como	a	pontuação,	a	acentuação,	
é base para a aprendizagem da leitura. (LOPES, 2015).

Além desses conhecimentos, considerados como sendo de caráter mais técnico e que são básicos para a 
decifração-decodificação,	são	também	necessários	procedimentos	de	compreensão	(as	chamadas	estratégias	
de	leitura)	que	envolvem	mecanismos	cognitivo-linguísticos,	os	quais	abarcam	elementos	do	próprio	texto	e	
de	outras	experiências	com	outros	textos	e	permitem	a	antecipação	de	sentidos,	a	seleção	de	partes	do	texto	
às	quais	se	dá	atenção,	a	inferência,	a	verificação	de	significações	atribuídas.

Nessa proposta, considera-se que o leitor deve adotar um pensamento estratégico e orientado por 
outros	mais	experientes.	Ancorados	nessa	perspectiva	de	leitura,	e	corroborando	com	a	ideia	de	Solé	(2003),	
defendemos que o aluno precisa participar de atividades nas quais possa ver a leitura como ação, como prática 
significativa	de	produção	de	sentidos,	para	que,	posteriormente,	possa	utilizá-la	de	modo	independente.

Assim,	o	processo	de	leitura	deve	garantir	que	o	leitor	compreenda	o	texto	e	que	possa	ir	construindo	a	
sua	ideia	no	decorrer	do	processamento	da	leitura	desse,	extraindo	dele	o	que	lhe	interessa,	em	função	dos	
seus objetivos.

As	crianças	aprendizes	da	 leitura	precisam	compreender	as	 relações	entre	o	 texto	escrito	e	os	seus	
sentidos sociais. Torna-se relevante considerar que esse processo de compreensão não se dá apenas pela 
memorização	das	associações	letra-som.	Ao	ler,	como	aponta	Smolka	(2012),	as	crianças	vão	muito	além	de	
transformar a letra em som, mas produzem sentidos, sendo esse aspecto essencial no processo de ensino-
aprendizagens da leitura.

Vygotsky	(2007),	por	exemplo,	salienta	que	antes	dos	seis	anos	as	crianças	eram	capazes	de	descobrir	a	
função simbólica da escrita e até começar a ler ainda na pré-escola. Parafraseando o que o autor diz sobre 
a	escrita,	dizemos	que	“a	leitura	precisaria	ser	ensinada	como	algo	relevante	para	a	vida	das	crianças,	como	
necessário	e	significativo	às	suas	vidas	e	não	somente	como	um	‘hábito	de	ver	letras’,	mas	como	uma	nova	e	
complexa	forma	de	praticar	linguagem”.

Nas palavras de Solé (2003):

Ler	é	compreender.	E	compreender	é	sobretudo	um	processo	de	construção	de	significados	sobre	
um	texto	que	pretendemos	compreender.	É	um	processo	que	envolve	ativamente	o	leitor,	à	me-
dida	que	a	compreensão	que	realiza	não	deriva	da	recitação	do	conteúdo	em	questão.	Por	isso,	
é	imprescindível	que	o	leitor	encontre	um	sentido	para	o	texto	lido.	(SOLÈ,	2003,	p.44).

Essa interpretação é, ao mesmo tempo, social e individual e marcada pelos discursos que circundam a 
constituição	do	que	é	ler/leitura	para	cada	indivíduo.	A	interação,	compreensão	e	significação	da	leitura	
pela e para a criança é um processo ao mesmo tempo social e individual, que marca o desenvolvimento da 
aprendizagem da criança.

Seguindo por esse viés, consideramos que a concepção que a instituição de Educação Infantil assume sobre 
o	papel	da	leitura	dentro	do	contexto	educativo	reflete,	necessariamente,	a	posição	de	sua	mediação,	assim	
como	as	interações	que	as	crianças	vivenciam	com	essa	leitura,	formulando	os	modos	como	elas	poderão	
significar	a	leitura	e	fazer	uso	dessa	linguagem	em	sua	vida	social.

Essas	 interações	 são	a	base	para	o	desenvolvimento	humano,	 e	 igualmente	 fundamentais	para	a	
formulação	de	hipóteses	significativas	sobre	a	leitura.	Essas	significações	são	determinadas	por	um	tempo,	
um	espaço,	e	também	pelas	interações	que	são	propiciadas	às	crianças	com	a	leitura	na	Educação	Infantil.	
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Sendo	assim,	interagir	e	significar	a	leitura	para	crianças	remete	a	um	dinâmico	processo	que	envolve	a	
reelaboração	dos	sentidos	que	essa	linguagem	estabelece	no	contexto	social	delas,	estruturando	seus	modos	
de agir e pensar sobre as práticas em seu cotidiano.

Portanto, a compreensão da natureza social da linguagem, em nosso caso a leitura, é indispensável para 
entendermos	a	essência	dos	processos	de	aquisição/significação	das	habilidades	de	leitura	e	escrita,	tendo	
em vista que, se a escrita é uma linguagem, ler e escrever são práticas de produção e compreensão de 
linguagem	e,	portanto,	produzidas	em	situações	de	interação,	com	função	social,	características	que	devem	
ser	respeitadas	em	seu	ensino-aprendizado,	processo	identificado	historicamente	como	alfabetização.

Ler como prática de apropriação de conhecimento

As	experiências	e	significações	que	as	crianças	vivenciam	e	produzem	com	a	leitura	estão	diretamente	
relacionadas	com	as	condições	em	que	vivem	suas	vidas,	o	que	inclui	a	escola	e	as	funções	culturais	que	
essa prática assume no meio social. Desse modo, os sentidos que as crianças atribuem à leitura envolvem 
modos	e	esquemas	de	interpretações	que	são	variados,	singulares,	pois	construídos	mediante	o	processo	de	
internalização	e	por	meio	de	signos,	com	seus	modos	de	realização	múltiplos	e	fluidos.

A	leitura	ganha,	dentro	e	fora	da	escola,	outras	marcas	e	se	realiza	de	diferentes	formas	no	contexto	
cultural.	Não	só	suas	funções,	mas	também	seus	usos,	sua	importância	e	seu	valor	se	transformam	no	decorrer	
do tempo e em meio às mudanças sociais mais amplas, que envolvem fatores econômicos, políticos, culturais. 
São	essas	transformações	que,	apropriadas	por	cada	sujeito/cada	criança,	produzem	significações	que	são	
individuais e que formam em cada criança um sentido do que é e para que serve ler.

Segundo	Soligo	(1992),	o	processo	de	leitura	depende	de	várias	condições:	a	habilidade	e	o	estilo	pessoal	do	
leitor;	o	objetivo	da	leitura;	o	nível	de	conhecimento	prévio	sobre	o	assunto	tratado;	e	o	nível	de	complexidade	
oferecido	pelo	texto.	As	crianças	aprendem	a	ler	participando	de	atividades	de	uso	da	escrita	junto	com	
pessoas que dominam esse conhecimento. Aprendem a ler quando acham que podem fazer isso. A leitura é 
um	processo	no	qual	o	leitor	realiza	um	trabalho	ativo	de	construção	do	significado	do	texto	a	partir	do	que	
está buscando nele, como também do conhecimento que já possui a respeito do assunto.

Consideramos, em nosso esforço de análise, que os sentidos dos sujeitos em relação a determinado 
objeto/prática	da	cultura	não	são	iguais,	visto	que	resultam	de	processos	de	internalização-significação	que	
dependem,	em	cada	sujeito,	de	condições	de	interação	e	mediação	com	a	cultura;

Na pesquisa com crianças, precisamos compreender e tecer formas de olhar diferentes da pesquisa com os 
adultos.	Desse	modo,	precisamos	mais	do	que	“dar	Voz”:	é	preciso	uma	escuta	atenta	dos	discursos	e	observar	
as	interações	existentes	nas	falas	das	crianças	com	a	realidade	social	vivida	por	elas.

Na pesquisa com crianças, a análise se desloca para o modo como a criança, pela leitura, se relaciona 
com a cultura de seu tempo, de seu lugar, bem como com a cultura e o lugar do outro. A perspectiva que 
adotamos ao pesquisar com e para as crianças é a de que criança é um ser que se apropria da linguagem 
como um bem cultural em um processo histórico e social. Tomamos como base os pressupostos de Bakhtin 
(2003) a respeito da natureza social da linguagem e de seu lugar na interação entre os homens.

Os discursos apresentados pelas crianças são constitutivos de enunciados, funcionam como signo ideológico 
e	como	uma	unidade	sensível	de	estruturação	das	relações	vividas	no	social.	A	partir	de	questionamentos	
acerca do ato de ler, foi possível não apenas falar sobre o que as crianças pensam, mas também como elas 
significam	a	leitura.

Como	 forma	de	analisar	os	discursos	das	crianças,	 tornou-se	necessário	construir	eixos	de	sentidos	
que nortearam nossa análise. Sob o olhar de Freitas (2011), esses sentidos estão relacionados ao signo e à 
linguagem,	constituídas	mediante	as	relações	mentais	superiores.	Relações	estas	que	foram	percebidas	e	
construídas junto às crianças nas entrevistas realizadas.

Para sistematizar e organizar essas entrevistas com as crianças e professora e compreender os sentidos 
que	as	elas	atribuem	à	leitura,	buscamos	interpretar	seus	discursos	e,	assim,	filtrar	eixos	que	norteiam	os	
sentidos atribuídos por elas. Convém destacar que buscamos compreender os modos de pensar das crianças 
a partir da análise dos seus discursos com base em Bakhtin (2003) e Vygotsky (2007).
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Os	dizeres	das	crianças	nos	dão	pistas	que	atribuem	à	leitura	significações	que	se	relacionam	à	possibilidade	
de saber, conhecer, de poder mais do que podem, mediante sua aprendizagem.

Essa	forma	de	significar	das	crianças	tem	relações	com	o	modo	como	a	aquisição	dos	conhecimentos	e	a	
própria leitura são percebidas em nossa sociedade. Conhecer é, cada vez mais, sinônimo de poder. Vivemos 
na sociedade da informação e do conhecimento. O discurso social de que o estudo e o conhecimento são as 
bases para a estruturação no mundo do trabalho, de acesso a uma vida melhor, de ascensão social, ainda é 
forte	e	se	reflete,	ainda	que	não	diretamente,	pois	elas	o	(re)criam,	nos	discursos	das	crianças.

Figura 1 – Desenho de Manuel de Barros
(2ª entrevista individual Manuel de Barros – 28/05/2015)

Legenda: A criança representou ela própria e seus 
amigos “aprendendo a ler” na sala com os livros.

Um dos discursos sociais formulados pelas 
crianças pode ser percebido pelos desenhos aqui 
representados. Na Figura 10, no qual Manuel de 
Barros busca representar a si e a seus amigos 
“aprendendo	a	 ler	 com	os	 livros”	 na	 sala.	Nesse	
desenho, a criança nos dá indícios da ideia de que 
a leitura está presente no cotidiano da turma de 
crianças, assim como é uma prática comum aquela 
instituição e que, por meio dessa prática, elas 
podem	aprender	a	ler.	Experiências	como	essas,	que	
circundam os diversos setores da realidade social, 

fazem com que a criança estabeleça formas de pensar sobre a leitura, o que a torna uma prática importante 
para	a	vivência	da	criança	na	Educação	Infantil.	Nas	significações	que	podem	ser	aferidas	do	desenho,	as	
atividades de/com leitura são, elas próprias, formas de aprendizado.

Com	base	nos	discursos	orais	apresentados	abaixo,	 identificamos	perceber	esses	 sentidos	que	as	
crianças atribuem à leitura, percebendo-a como uma aprendizagem relevante e possibilidade de acesso ao 
conhecimento e à ascensão social. Indagadas sobre o que é e para que serve ler, as crianças responderam:

R.R.: Ler é como as pessoas aprendem as coisas que não sabem e quando aprendem as coisas novas.

[...] Ah! Ler é muito legal, porque eu sempre estou aprendendo coisas novas nos livros. Todas as 

crianças vão aprender para quando crescer saber das coisas e conseguir o que quer na vida.

(2ª entrevista individual Ruth Rocha – 03/06/2015)

S.J: Ler é saber das coisas.

(1ª entrevista individual Sonia Junqueira – 10/04/2015).

C.M.: Porque a gente tem que aprender, porque [...] precisa saber das coisas em todos os lugares. [...]

(1ª entrevista individual Cecília Meireles- 17/04/2015)

R.R.: Porque [...].Tem que estudar muito para poder saber o que tem escrito nas letras [...]

(1ª entrevista individual Ruth Rocha – 10/04/2015)
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M.L.:Para aprender, estudar e depois saber das coisas.

Para [...] saber o que tem nas coisas, saber contar história e ler os nomes dos lugar [...].

(2ª entrevista individual Monteiro Lobato – 06/06/2015).

SJ: Pra aprender e estudar bastante, pra falar as coisas direito e pra ensinar a mamãe. ([...] 

Porque ela não sabe ler).

Os discursos das crianças mostram como a aprendizagem é o direcionamento principal da relação delas 
com a leitura. A necessidade/função de aprender por um determinado objetivo mostra o sentido que elas 
atribuem à leitura. Para essas crianças a aprendizagem, o conhecimento – de outras coisas – é o motivo de ler 
e de aprender a ler. E, ainda, que somente com o domínio da leitura as crianças seriam capazes de estabelecer 
algum	tipo	de	poder	nas	relações	sociais.

Essa	concepção	da	leitura	expressada	pelas	crianças	não	está	distante	dos	modos	comuns	de	pensa-la	
na	sociedade.	Ler	consiste,	mesmo,	em	possibilidades	de	inserção	mais	autônoma	nas	relações	sociais,	em	
muitas	práticas	culturais,	o	que	significa,	igualmente,	posição	de	mais	ou	menos	poder	nas	relações.

A partir do desenho de Sonia Junqueira, podemos perceber outra perspectiva da leitura como prática 
de apropriação de conhecimento. A criança, cuja mãe não sabe ler, sente-se responsável por tornar essa 
aquisição	possível	–	aprender	a	ler	vai	dotá-la	desse	“poder”.	Assim,	em	seu	desenho	a	criança	se	representa	
como	sujeito	mais	experiente	que	 “está	aprendendo,	para	ensinar	a	mamãe”.	Podemos	perceber	que	o	
desenho	traz	características	reais,	abaixo	a	criança	(aqui	representada	em	menor	estatura)	com	um	livro	na	
mão ensina à mãe a ler; a mãe (representada em maior estatura) apresenta-se como ouvinte, aprendiz, com 
um	semblante	de	felicidade	e	satisfação.	Por	trás	da	criança,	um	sem	número	de	livros	–	o	conhecimento	
que se abre com a leitura. Desse modo, o discurso apresentado pela criança no desenho corrobora com a 
ideia de que a leitura e as possibilidades que pode trazer, na perspectiva das crianças, vincula-se a poder, à 
mudança de posição social.

Figura 2 – Desenho de Sonia Junqueira
(2ª entrevista individual Sonia Junqueira – 10/06/2015)

Legenda: A criança representou ela própria ensinando 
sua mãe a ler.

Em seus dizeres, as crianças nos apontam que 
percebem o que elas podem fazer com a leitura e o que 
a	leitura	pode	fazer	por	elas.	Teberosky	(2003)	afirma	que	
a escola, já na Educação Infantil, tem o papel primordial 
de	aprimorar	e	apresentar	as	 funções	constituintes	da	
cultura escrita (o que inclui a leitura), para que o leitor 
se torne ativo e autônomo, capaz de produzir, mediante 
seus	próprios	esforços	de	decodificação	e	compreensão,	
suas	interpretações	acerca	dos	textos	lidos.

De	modo	semelhante,	Solé	(2003)	também	afirma	que

Tampouco podemos esquecer de que o objetivo mais geral do ensino – e também da leitura – 

consiste em ajudar os alunos a alcançar cotas mais elevadas de autonomia, que lhes permitam 

dirigir e regular a própria aprendizagem sem a presença necessária de tutores. (SOLÉ, 2003, p.28).
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Também	afirmado	pela	a	mesma	autora,	a	 leitura	é	 reconhecida	como	 instrumento	de	acesso	ao	
conhecimento e a formas mais autônomas de ação na sociedade, o que é proposto por Solé (2003, p.31) ao 
definir	o	objetivo	do	ensino	da	leitura:

A leitura na escola precisa ser urgentemente repensada, pelo menos, em tripla dimensão: como 

objetivo de conhecimento em si mesma; como um instrumento de conhecimento; e como meio 

para o prazer, para o desfrute e para a distração. (SOLÉ, 2003, p.31).

Como vemos, a leitura como um instrumento de aprendizagem e poder está entre os diversos sentidos que 
conseguimos	identificar	nos	dizeres	das	crianças.	Nesse	sentido,	a	leitura	é	percebida	como	uma	“chave”	que	
abre portas que levam ao conhecimento e a outras possibilidades de ação antes impossível, seja relacionada 
à instituição escolar ou à vida (Ler é como as pessoas aprendem as coisas que não sabem; quando aprendem 
as coisas novas; pra [...] saber das coisas e conseguir o que quer na vida; Ler é saber das coisas; porque [...] 
precisa saber das coisas em todos os lugares. [...]; para poder saber o que tem escrito nas letras [...]; saber o 
que tem nas coisas, saber contar história e ler os nomes dos lugar [...]; pra falar as coisas direito e pra ensinar 
a mamãe. ([...] Porque ela não sabe ler).

As crianças, ainda na Educação Infantil, mesmo não sabendo ainda ler convencionalmente, sabem que o 
aprendizado da leitura possibilita uma mudança de sua posição na vida social e mesmo sem saber avaliar 
o que essa mudança representa, são capazes de interpretar a importância do ato de ler para as suas vidas. 
Ora, como nos diz Lerner (2002): ler é adentrar outros mundos possíveis; é conhecer outros mundos que se 
tornam possíveis com a leitura. 

É importante também considerar que o trabalho com a leitura e a escrita na Educação Infantil deve estar 
comprometido	com	o	direito	de	a	criança	expandir	seu	conhecimento,	seus	valores,	suas	capacidades.	Para	
que	isso	ocorra,	a	prática	pedagógica	precisa	promover	situações	significativas	que	entrelacem	a	cultura	
letrada e a(s) cultura(s) infantil(s) nos diversos tempos e espaços das crianças na escola.

Considerações finais

Os discursos das crianças evidenciam ter outras marcas além de suas vivências na Educação Infantil. 
Colocadas	por	nós	na	posição	de	interlocutores,	elas	trouxeram	para	nossa	conversa	outras	possibilidades	
de	se	compreender	a	leitura,	o	que	nos	lembra	algo	ressaltado	por	Vygotsky	(2007),	o	qual	afirma	que	no	
processo de elaboração dos sentidos pelas crianças, o evento ou a ação vai se revestindo de nuances diversas 
que	formulam	modos	de	significar	a	realidade	vivida.

Assim,	os	sentidos	que	as	crianças	atribuem	à	leitura	são	múltiplos	e	diversos,	tanto	para	a	mesma	criança,	
como	para	elas	entre	si.	Esses	sentidos	se	aproximam	e	se	distanciam	das	significações	consideradas	“válidas”	
socialmente,	cientificamente.	Todavia,	são	sentidos	que	têm	uma	base	nos	significados	que	circulam	nos	meios	
onde	as	crianças	vivem	e	são	recriados,	reinventados	por	elas.	Enquanto	produções	que	não	são	somente	
delas, mas mediadas pelo meio social, tais sentidos podem ser transformados, ampliados, na medida em que 
as	crianças	sejam	consideradas	como	“leitoras”	em	suas	experiências	cotidianas	e	tenham	oportunidades	de	
“falar”	sobre	o	que	leem,	para	que	leem	e	como	leem	em	situações	diferentes.

Consideramos que dar voz às crianças representou em nossa pesquisa muito mais do que as ouvir, mas 
assumi-las	como	sujeitos	ativos	na	construção	de	visões	acerca	da	leitura	que	ficam	mais	alargadas	para	nós	
adultos, agora que sabemos o que as crianças pensam sobre.

Acreditamos que considerar o que pensam as crianças pode contribuir para que as práticas pedagógicas 
possam propiciar a elas, já na Educação Infantil, um processo de formação leitora, por intermédio do acesso 
e a interação mediada com práticas de leitura, percebendo essa prática como uma inserção crítica nas 
práticas sociais.
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Refletimos,	por	fim,	que	ao	ouvir	as	crianças	e	considerá-las	como	sujeitos,	estamos	contribuindo	para	
uma	reflexão	crítica	acerca	das	propostas	na	Educação	Infantil,	visando	tornar	tais	indivíduos	partícipes	das	
decisões	que	lhes	dizem	respeito	nas	instituições	dessa	área.
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Crianças de quatro anos pensam sobre a escrita! Não pensam?
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Resumo: Este artigo tem como objetivo problematizar uma atividade desenvolvida na escola com crianças 
da Educação Infantil, envolvendo atividades de realismo nominal como aspecto do seu desenvolvimento 
cognitivo relevante para o aprendizado da linguagem escrita. A pesquisa ocorreu em uma escola municipal 
de Várzea Grande/MT, participaram 25 crianças de 4 anos e a professora da turma. Este trabalho tem por 
base teórica os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999); Carraher (1986); Lamprecht (2004, 2009) por privilegiar 
o trabalho com a escrita. Os resultados preliminares evidenciaram que as crianças estão, segundo Carraher 
(1986), no nível primitivo, porque para os sujeitos as palavras devem possuir as mesmas características dos 
objetos que a representam. A ludicidade e a brincadeira estiveram presentes nas atividades propostas, sem 
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assim,	descaracterizar	a	infância,	mas	respeitando	o	direito	garantido	na	legislação	de	ter	contato	significativo	
e	reflexivo	com	os	bens	culturais,	bases	desse	trabalho:	linguagem	oral	e	escrita.
Palavras-chave: Educação Infantil. Realismo Nominal. Linguagem Escrita.

Introdução

Ao	falarmos	sobre	a	linguagem	escrita	na	Educação	Infantil	percebemos	várias	reações	como	perplexidade,	
indignação, curiosidade e, principalmente, nos é feito alguns questionamentos: Ensinar a ler e escrever na 
Educação Infantil, para quê? As crianças estão maduras para isso? Elas não têm tantas outras coisas para 
aprender? Será que com 4 anos, as crianças, pensam sobre a escrita?

Esquecemos	que	as	respostas	para	estas	perguntas	já	existem,	quando	pensamos	que	as	crianças	estão	
inseridas em uma sociedade grafocêntrica, e que as escolas têm em seu currículo, assim como, sugere a Base 
Nacional Comum Curricular a linguagem escrita como um dos direitos dos fazeres da Educação Infantil.

Por este motivo, a linguagem escrita deve ser discutida não como um momento em que a infância pode ser 
tolhida, mas como um momento em que a escola continua desenvolvendo o que as crianças já começaram 
a aprender sobre a linguagem escrita em seu cotidiano.

O	objetivo	deste	texto	é	problematizar	uma	atividade	desenvolvida	na	escola	com	crianças	de	4	anos	
da Educação Infantil, envolvendo atividades de realismo nominal como aspecto do seu desenvolvimento 
cognitivo	relevante	para	o	aprendizado	da	linguagem	escrita.	Traremos	discussões	sobre	o	que	as	crianças	
de 4 anos pensam sobre a linguagem escrita, e de que maneira manifestam esse saber que está inserido 
em uma sociedade em que as letras participam de muitas das suas vivencias e, que o ler e o escrever façam 
parte do brincar como ferramenta para o desenvolvimento das atividades propostas na Educação Infantil, 
e assim sendo possibilidade de tornar-se mais um recurso para que a brincadeira também possa acontecer 
de	maneira	reflexiva.

Para responder ao nosso objetivo optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter 
participativo. O trabalho de campo envolveu 20 crianças de 4 anos e a professora da turma, em uma escola 
municipal	de	Várzea	Grande/MT.	Sendo	esta	pesquisa	iniciada	em	março	e	finalizada	em	novembro	de	2016.

Este	trabalho	tem	por	base	teórica	e	metodológica	os	estudos	bibliográficos	de	Ferreiro	e	Teberosky	
(1999); Carraher (1986); Piaget (1967) por privilegiar o trabalho com a escrita e apropriação dos conceitos da 
linguagem escrita, conhecimentos epilinguísticos, sensibilização fonológica, realismo nominal.

Iremos,	primeiramente,	conceituar	o	significado	de	realismo	nominal,	conhecimentos	epilinguísticos	e	
sensibilização	fonológica,	para	posteriormente	situar	de	que	criança	e	de	que	escrita	falamos,	e	por	fim	para	
que	possamos	refletir	sobre	a	forma	como	as	crianças,	da	pesquisa,	se	relacionaram	com	este	bem	cultural.	
Propomos	uma	orientação	para	o	trabalho	pedagógico	envolvendo	a	linguagem	escrita	em	um	contexto	
significativo	para	as	crianças	de	4	anos	da	Educação	Infantil.

Mesmo com vários documentos do Ministério da Educação e do Desporto – MEC, o Referencial 
Curricular para a Educação Infantil (RCNEI, 1998) e, em especial, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a	Educação	Infantil	(Parecer	CNE/CEB	20/2009	e	Resolução	CNE/CEB	Nº	5/2009)	que	auxiliam	a	professora	
da Educação Infantil a ser autora de sua prática pedagógica. Percebemos a necessidade em discutirmos 
sobre	o	eixo	aprendizagem	linguagem	oral	e	escrita	na	Educação	Infantil,	e	as	pesquisas,	nesta	área,	devem	
ser	incentivadas,	por	ser	um	assunto	relevante	e	atual,	assim	como,	as	discussões	sobre	as	concepções	e	
práticas que a permeiam, e estas devem ser impulsionadas por todas as esferas tanto nacionais, estaduais 
como municipais.

A discussão sobre a escrita tem ganhado espaço entre os educadores e, em especial, nas escolas de 
Educação	 Infantil,	e	é,	por	 isso,	que	 temos	a	 intenção	de	propor	o	estudo	para	 identificarmos	quais	as	
concepções	das	crianças	sobre	a	escrita,	e	em	que	nível	de	realismo	nominal,	segundo	Carraher	e	Rego	
(1981), se encontram as crianças de 4 anos e, assim, colaborar para que ampliem a capacidade de focalizar 
a palavra enquanto sequência de sons.
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Realismo nominal, o conhecimentos epilinguisticos e sensibilização fonológica

Realismo	nominal	 segundo	Piaget	 (1967	citado	por	CARRAHER	e	REGO,	1981,	p.34)	 se	 refere	a	um	
determinado estágio do desenvolvimento cognitivo. A criança não consegue conceber a palavra e o objeto a 
que se refere como duas realidades distintas, ou seja, a palavra acompanha o tamanho do que ela representa, 
da aparência ou da utilidade dos objetos, seres ou estados que designam.

Segundo	Carraher	e	Rego	 (1981)	existem	três	níveis	de	 realismo	nominal:	primitivo,	 intermediário	e	
avançado.

As atividades de realismo nominal também colaboram para auferir que as crianças possuem conhecimentos 
epilinguísticos,	“a	percepção	da	criança	da	agramaticalidade	de	uma	frase,	ou	sua	reação	diante	de	distorções	
de palavras conhecidas” (MALUF e GOMBERT, 2008, p.125).

As atividades epilinguísticas são intuitivas, espontâneas, e podem ser praticadas o tempo todo na sala 
de	aula,	desde	que	tenha	como	intencionalidade	a	reflexão	da	língua,	das	palavras,	dos	sentidos	que	elas	
adquirem	em	dada	situação	e	em	contexto	de	uso,	 isto	é,	em	situações	reais	de	interação	comunicativa.
Muitas	atividades	de	reflexão	epilinguística	podem	ser	trabalhadas	com	as	crianças	de	4	anos	por	meio	de	
brincadeiras.	Como	por	exemplo,	brincar	com	rimas,	aliterações	e	palavras,	fazer	trocadilhos,	 jogos	com	
palavras	do	campo	lexical.

A consciência fonológica é a capacidade de segmentar as palavras em sílabas e fonemas e, de tomar 
a	língua	como	“objetivo	de	reflexão	e	análise,	dissociando-a	de	seu	uso	habitual	como	meio	de	interação”	
(SOARES,	2016,	p.125).	É	a	capacidade	de	refletir	sobre	a	estrutura	sonora	da	palavra.

Desta forma, a consciência fonológica desenvolve a consciência metalinguística:

Além de usar a linguagem para atender nossos propósitos comunicativos, podemos tomá-la como 
objeto	de	reflexão	e	assumir	diante	dela	uma	atitude	metalinguística.	Entre	várias	dimensões	
metalinguísticas, uma, que é fundamental para que um aprendiz se alfabetize, é a capacidade 
de	refletir	 sobre	os	segmentos	sonoros	das	palavras	que	pronunciamos,	 isto	é,	a	consciência	
fonológica. Tal consciência é um conjunto de habilidades variadas. Variam quanto à operação 
mental	que	o	aprendiz	realiza:	pronunciar	um	a	um	os	segmentos	que	compõem	a	palavra,	con-
tar,	identificar	ou	produzir	“partes	sonoras”	parecidas,	adicionar	ou	subtrair	segmentos	sonoros.	
Variam quanto ao tamanho do segmento sonoro, que pode ser uma rima (mato/gato), uma sílaba 
(cavalo,	casaco)	ou	um	fonema	(sapo,	c).	E	variam,	ainda,	quanto	à	posição	(início,	meio,	final)	em	
que aparecem nas palavras (MORAIS, 2017, s/n).

A	consciência	metalinguística,	conforme	Soares	(2016,	p.125),	não	exprime	apenas	os	processos	linguísticos,	
mas relacionam-se com os diversos e diferentes aspectos da língua, como também, os processos cognitivos 
das crianças.

Mediante a tudo isso, para este trabalho utilizou-se o termo ‘sensibilização fonológica’, já que estamos 
trabalhando	com	crianças	de	4	anos.	A	consciência	metalinguística	envolve	a	reflexão	consciente	sobre	vários	
aspectos da língua, por esse motivo denominamos o trabalho inicial de desenvolvimento de habilidades 
linguísticas com essas crianças de ‘sensibilização fonológica’.

De que crianças estamos falando?

O sentimento de infância e de criança foi e é construído historicamente. Pelos acontecimentos históricos 
essa etapa da vida traz fortes indícios de como a humanidade demorou a conceber que em cada criança 
existe,	antes	de	tudo,	um	sujeito	reflexivo	e	de	direito,	em	especial,	direito	de	ser	criança.	Portanto,	não	se	
justifica	mais	cultivar	a	prática	educativa	pela	visão	de	criança	como	um	ser	–	sem	fala,	folha	em	branco,	
adulto mirim, muito menos como uma estatística mundial enganosa ou uma camada social susceptível a um 
sentimento	de	exclusão.
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A palavra infância tem origem do latim (in) que tem como escrita in-fans e como tradução o sem fala, sem 
razão,	pois	o	sufixo	in	dá	sentido	de	negação	e	fans	origina-se	do	verbo	faris,	falar.	Só	que	esse	conceito	nem	
sempre	foi	tratado	assim.	A	configuração	de	infância	enquanto	categoria	social,	segundo	Ariès	(1981,	p.70),	
começou a ser declarada e ganhou espaço entre os séculos XVIII e XIX. A partir de meados do século XII até 
o	século	XVIII,	relatos	e	escritos	de	determinados	momentos	do	contexto	histórico	favorecem	a	compreensão	
no que diz respeito ao entendimento das pessoas em relação às fases da infância. Segundo o autor, uma 
concepção	existente	era	a	de	que

[...] a primeira idade é a infância que planta os dentes, e essa idade começa quando nasce e dura 

até os sete anos, e nessa idade aquilo que nasce é chamado de infante (criança), que quer dizer 

não falante, pois nessa idade a pessoa não pode falar bem nem formar perfeitamente suas pa-

lavras	[...]	(ARIÈS,	1981,	p.36).

Podemos	observar	que	existem	“infâncias”	e	que	as	crianças	viveram,	vivem	e	viverão	diversos	momentos	
históricos	e	estes	 também	irão	definir	 formas	diferentes	em	ver	a	criança,	 sua	relação	com	o	mundo,	e	
consequentemente, com a linguagem escrita.

Perceber que a criança e a escola mudam historicamente e que os bens culturais também, é assumir uma 
postura pedagógica de não sonegar conhecimento, isto é, entendendo que o ensino da linguagem escrita 
deve	acontecer	de	maneira	 reflexiva	e	contextualizada	partindo	dos	conhecimentos,	mesmo	 implícitos	
demonstrados nos comportamentos epilinguísticos das crianças.

Paula, Correa e Spinillo (2012, p.162 citador por SOARES, 2016, p.127) nos elucida que:

[...]	os	conhecimentos	 implícitos	seriam	aqueles	que	não	são	suficientemente	abertos	para	a	

reflexão	consciente,	controle	deliberado	e	explicitação	verbal,	estando	mais	relacionados	a	um	

conhecimento tácito da língua do que a um domínio consciente de suas propriedades.

As crianças, em seu cotidiano, já possuem vários contatos com a escrita, mas sabemos que a escola é a 
instituição	eleita	para	que	o	ensino	da	escrita	aconteça,	como	nos	afirma	Soares	(1998,	p.21)	“a	escolarização	
é um processo inevitável, porque é da essência mesma da escola, é o processo que a institui e que a constitui”. 
Desta forma, a escola deve ter a sensibilidade de resgatar os conhecimentos trazidos pela criança.

Segundo	Bosi	(2007,	p.43)	“o	objeto	do	olhar	e	modo	de	ver	são	fenômenos	de	qualidade	diversa;	é	o	
segundo que dá forma e sentido ao primeiro” e a escola deve assim ver a criança e a linguagem escrita.

A criança possui uma bagagem cultural dessa sociedade letrada, além desses conhecimentos, a escola não 
pode	esquecer-se	de	ver	esse	sujeito,	como	um	ser	autoral,	participativo,	reflexivo.	E	essa	língua	é	dinâmica	
e a criança entra na escola atravessada3 por ela.

De que escrita estamos falando?

Aprender a ler e a escrever não é um processo natural como o falar, como professores, temos o entendimento 
que	é	uma	tarefa	complexa,	que	envolve	competências	cognitivas,	psicolinguísticas,	perceptivas,	espaços	
temporais, grafo motoras e afetivo-emocionais.

Partimos	do	conceito,	neste	artigo,	que	a	criança	para	 identificar	o	princípio	alfabético	deve	 iniciar	
percebendo a função social da escrita e, que os objetos, animais e as pessoas também podem ser representados 
pelas	letras	e,	assim	ser	capaz	de	analisar	e	refletir	sobre	a	mesma.

3 Atravessada no sentido de transpassada, passada por entre esse conhecimento.
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Para compreendermos como a criança entende a linguagem escrita, partimos do estudo de Carraher e 
Rego (1981) sobre realismo nominal com crianças de 4 anos para que, nós professores, consigamos perceber 
se a criança concebe como a fala está representada no sistema de escrita alfabética, que além da oralidade 
e	do	desenho	existe	uma	outra	forma	de	representar	as	coisas	do	mundo,	no	caso,	a	escrita.

Evidenciamos	que	as	atividades	de	 realismo	nominal	não	 se	caracterizaram	como	 “facilitador”	da	
aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita,	menos	ainda,	como	atividades	de	“prontidão”	para	a	alfabetização	e,	
sim,	colaboraram	para	transportar	as	crianças	a	desenvolver	a	análise	de	propriedades	das	palavras,	refletindo	
sobre suas formas orais e escritas, mas fazê-lo sem insistir sobre fonemas isolados (MORAES, 2004, p.190), 
percebemos quais habilidades parecem se desenvolver durante o percurso que leva a criança a compreender, 
a	refletir	sobre	o	sistema	de	escrita.

As crianças de um modo geral recorrem à oralidade para fazer várias hipóteses sobre a es-

crita, mas usam também a escrita, dinamicamente, para construir uma análise da própria fala 

(ABAURRE, 1988, p.40).

Foram desenvolvidos jogos e brincadeiras para que as crianças percebessem as imagens e seus respectivos 
nomes,	comparando-os	o	tamanho	da	figura	com	a	escrita	das	palavras	que	as	representavam.

Pesquisa de campo: como as crianças pensam sobre a linguagem escrita?

O trabalho de campo ocorrido com as 20 crianças de 4 anos e a professora da turma, em uma escola 
municipal de Várzea Grande/MT, utilizou-se de uma atividade de realismo nominal com o objetivo de perceber 
o desenvolvimento cognitivo da criança, o que se faz relevante para o aprendizado da linguagem escrita.

A	proposta	de	atividade	contribuirá	com	discussões	sobre	o	que	as	crianças	de	4	anos	pensam	sobre	a	
linguagem escrita.

Por	julgarmos	uma	estratégia	importante	para	colaborar	no	desenvolvimento	do	trabalho	sobre	a	reflexão	
com a escrita, aplicamos a atividade de realismo nominal em 20 crianças de 4 anos4, utilizando-nos da 
experiência	de	Carraher	e	Rego	(	1981).

Esta pesquisa teve início em março de 2016, no qual entramos em uma sala de aula com crianças de 4 anos 
que haviam iniciado o ano letivo a apenas 1 mês. Neste momento, todos os sujeitos pesquisados manifestaram 
ausência dos conhecimentos epilinguísticos, mesmo tendo utilizado os seus conhecimentos prévios.

Durante o ano letivo, desenvolvemos atividades de sensibilização fonológica com essa turma, como rimas 
e	aliterações,	consciência	de	palavras	e	consciência	silábica.	Com	o	intuito	de	expor	às	crianças	as	essas	
atividades para ampliar sua consciência fonológica.

Em novembro, voltamos a aplicar atividades de realismo nominal e o resultado que encontramos foi: 
das 20 crianças pesquisadas, 5 utilizaram apenas os conhecimentos prévios, 10 estão no nível primitivo de 
realismo nominal e 5 no nível intermediário. Como aplicamos a atividade em uma sala com crianças de 4 
anos, não encontramos crianças com o nível de realismo nominal avançado.

Segundo Carraher e Rego (1981) as crianças que se encontram no nível primitivo são:

Ao compararem pares de palavras quanto ao tamanho e à semelhança mostravam-se incapazes 

de	focalizar	a	palavra	enquanto	sequência	de	sons	independentes	do	seu	significado	(CARRAHER	

e REGO, 1981, p.35).

4 Essas atividades foram realizadas por meio da ludicidade.
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Abaixo	descrevemos	um	recorte	da	atividade	desenvolvida	com	uma	criança	no	nível	primitivo	e	outra	
no	nível	intermediário	sucessivamente,	extraído	dos	nossos	protocolos:

Criança R
P – Me fala uma palavra pequena.
R	–	CHAPÉU	E	BONÉ.
P – Me fala uma palavra grande.
R – Meupaitemumcarropreto.
P – Por que boné é uma palavra pequena e meupaitemumcarropreto é uma palavra grande?
R – Porque o carro do meu pai é maior que o boné.

Criança F
P – Me fala uma palavra pequena
F – Pé
P – Me fala uma palavra grande
F – Dinossauro
P – Por que pé é uma palavra pequena e dinossauro é uma palavra grande?
F – Porque dinossauro tem muitas palavrinhas

No primeiro corpus, o aluno R demonstra que a palavra acompanha o tamanho do objeto, neste caso 
“carro”,	mas	também	nos	demonstrou	que	palavras	do	mesmo	campo	lexical	representam	palavras	pequenas,	
esta manifestação nos leva a acreditar que há presença de comportamento epilinguístico.

No	segundo,	o	aluno	F	identifica	que	a	palavra	“dinossauro”	é	grande	por	possuir	mais	sílabas	ou	letras	
que	a	palavra	“pé”.	Percebemos	que	o	aluno	F	demonstra	a	capacidade	de	identificar	que	a	palavra	precisa	
de	letras,	a	qual	chamou	de	“palavrinhas”.	Assim,	o	aluno	evidenciou	haver	desenvolvido	a	sensibilização	
fonológica,	apresentando,	respostas	em	que	confirma	ter	percebido	a	palavra	enquanto	sequência	de	som.

Considerações finais

Os	dados	aqui	recortados	parecem	apontar	significativamente	para	a	existência	de	uma	correlação	mais	
efetiva	entre	tipo	de	processo	de	aproximação	com	a	cultura	escrita	e	a	sequência	de	som	que	representam	à	
escrita, a qual denominamos de sensibilização fonológica, por iniciarmos o processo na Educação Infantil, já que, 
como	pudemos	verificar,	de	algum	modo,	processos	globais	terminam	por	se	debruçar	sobre	o	caráter	segmen-
tal da escrita alfabética, sobretudo por ocasião da produção escrita em muitas das salas de Educação Infantil.

Nossos	 resultados,	mesmo	que	parcial,	 depõem	em	 favor	da	existência	de	uma	correlação	mais	
significativa	entre	domínio	da	língua	escrita	e	determinados	tipos	de	habilidades	metafonológicas,	partindo	
dos conhecimentos epilinguísticos da língua já trazidos pela criança, em um possível nível de sensibilidade 
fonológica, e de demonstrar uma capacidade de focalizar a palavra enquanto sequência de sons em especial 
neste trabalho.

Os resultados preliminares evidenciam a importância de vislumbrar como as crianças percebem a escrita, 
e	a	partir	dos	dados	coletados	nortear	o	trabalho	na	Educação	Infantil	significando	a	linguagem	escrita.

Enfatizamos	aqui	o	papel	de	facilitador	do	professor	no	processo	de	ensinar	a	refletir	sobre	a	língua,	e	
de que ao levantar dados sobre o que as crianças sabem sobre a escrita é possível propor atividades que 
considerem como a criança aprende.
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Trajetória de uma pesquisa: o processo de apropriação  
da linguagem por meio das técnicas de Freinet

Cláudia Aparecida Caetano
Universidade de Uberaba

Resumo: Trata-se da trajetória de uma pesquisa que analisa o processo de apropriação da linguagem por meio 
das técnicas de Freinet. Foi realizada com uma turma de crianças de cinco anos, numa escola da Rede Municipal 
de Educação Infantil, de Uberaba, MG. O objetivo é compreender como as técnicas de Freinet podem contribuir 
para a apropriação da linguagem oral e escrita na Educação Infantil. Como procedimentos metodológicos foram 
feitas	observações,	entrevistas	em	grupo	através	de	diálogos	informais	com	as	crianças	e	uma	intervenção	
pedagógica por meio de cinco técnicas de Freinet: a Aula Passeio, o Texto Livre, a Roda Inicial, a Roda Final e o 
Jornal da Turma. A trajetória da pesquisa, ainda não concluída, evidencia que as técnicas de Freinet trabalhadas 
contribuíram	para	que	as	crianças,	sujeitos	da	pesquisa,	desenvolvessem	a	linguagem	verbal	expressando-se	
por	meio	de	textos	orais	e	escritos	pelos	quais	estão	constituindo	sua	formação	autora	e	leitora.
Palavras-chave: Apropriação da Linguagem Oral e Escrita. Técnicas de Freinet. Educação Infantil.

O	presente	estudo,	uma	pesquisa	de	caráter	qualitativo	(2016),	foi	realizado	por	meio	de	observações,	
diálogos informais e coletivos com as crianças e uma intervenção pedagógica com emprego das técnicas de 
Freinet. Sendo assim, para a concretização da pesquisa em pauta, foi inicialmente realizada uma pesquisa 
teórica sobre as técnicas de Freinet e fundamentos na perspectiva histórico-cultural que subsidiaram a 
realização	do	trabalho,	bem	como	o	levantamento	da	produção	acadêmica	dos	últimos	cinco	anos	sobre	
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o objeto. Trazemos neste trabalho apenas um recorte do emprego das técnicas de Freinet na trajetória da 
pesquisa	e	suas	contribuições	para	a	apropriação	da	linguagem	pelas	crianças.

Nesta	fase	inicial	(2015),	foram	realizadas	leituras,	sínteses	e	discussões	teóricas	envolvendo	os	principais	
conceitos	da	teoria	Histórico-Cultural,	bem	como	os	princípios	e	fundamentos	teóricos	da	Pedagogia	de	
Freinet, com foco nas técnicas pedagógicas freinetianas, ambas as fontes, voltadas para a apropriação da 
linguagem.

Durante	este	período	 inicial	de	estudo,	definimos	a	escola-cenário	e	os	 sujeitos	da	pesquisa,	para	
posteriormente	organizar,	 planejar	e	executar	a	pesquisa,	 tendo	como	 instrumentos	metodológicos	
responsáveis pela geração de dados a observação, a entrevista em forma de diálogos coletivos e informais 
com as crianças e a intervenção pedagógica desenvolvida através de atividades freinetianas: Roda Inicial, 
Roda Final, Aula Passeio, Texto Livre e o Jornal da Turma.

Compreendendo a Pedagogia Freinet como uma proposta inovadora que considera as necessidades e 
interesses	da	criança,	uma	escola	para	a	vida,	adotá-la	nesta	pesquisa	significa:

[...] atentar para a necessidade de se mudar os rumos da educação no que diz respeito às 

práticas pedagógicas marcadas pelo autoritarismo, pela passividade dos alunos e pelo ensino 

como transmissão dos saberes de maneira escolarizada, sem ligação com a funcionalidade, 

com	o	sentido,	com	a	vida	dos	alunos	para	além	das	paredes	da	sala	de	aula,	enfim,	por	práticas	

muito	próximas	do	que	se	convencionou	chamar	de	escolásticas,	as	quais	sobrevivem	ainda	

hoje. (LEBER, 2006, p.14).

Nesse	sentido	foi	possível	melhor	organizar	e	definitivamente	estruturar	a	pesquisa,	tendo	a	convicção	
de que as técnicas pedagógicas freinetianas são uma alternativa e podem contribuir para o processo de 
apropriação da linguagem oral e escrita da criança, na Educação Infantil, tendo como foco a apropriação da 
linguagem que forma a atitude leitora e autora das crianças, sujeitos da pesquisa.

Outra questão relevante para o estudo situa-se na brincadeira de papeis sociais, principal atividade infantil 
nessa fase de desenvolvimento das crianças participantes. Através dela as crianças apropriam-se da vida 
adulta,	sua	cultura,	suas	relações	e	práticas	sociais,	entre	elas,	a	fala	e	a	escrita.	No	entanto,	a	brincadeira	tem	
sido vista na escola de Educação Infantil como improdutiva, sendo que na verdade o brincar é uma atividade 
em que a criança se desenvolve e aprende. A linguagem tem um papel importante na atividade do brincar, 
pois é ela que organiza a atividade da criança.

Vygotsky (2000) mostra que toda criança tem uma pré-história de desenvolvimento da escrita, começando 
lá atrás com o gesto indicativo do bebê, passa pelos desenhos, garatujas, brincadeiras para chegar à escrita, 
percurso esse necessário para a criança desenvolver e alcançar a escrita simbólica. O que se destaca nesse 
processo	é	que	todo	percurso	é	marcado	pela	significação	social,	isto	é,	a	linguagem	possibilita	à	criança	
significar	o	mundo,	o	outro	e	a	si	mesma,	portanto	ela	é	o	instrumento	mediador	por	excelência	no	processo	
de apropriação dos conhecimentos pela criança e em todo seu desenvolvimento.

Em	relação	à	questão	da	alfabetização,	para	além	das	questões	específicas	 relativas	à	 técnica	da	
escrita,	precisamos	compreender	como	mediamos	à	 linguagem	como	instrumento	cultural	complexo	de	
forma que as crianças se apropriem da linguagem viva, aquela que falamos e escrevemos no cotidiano. A 
conduta	pedagógica	que	reduz	a	riqueza	da	linguagem	em	sua	variedade	de	manifestações	à	codificação	e	
decodificação	de	letras	e	sons	precisa	ser	substituída	por	atividades	significativas	que	criem	nas	crianças	a	
necessidade	de	se	expressar	–	falar,	ler,	escrever,	desenhar	–,	de	forma	que	elas	se	relacionem	com	a	língua	
viva,	em	seus	usos	e	funções	(MELLO,	2010).

O planejamento e a realização do trabalho educativo intencionalmente planejado na Educação Infantil 
devem	considerar	as	questões	teórico-metodológicas	aqui	postas	resumidamente	–	a	atividade	da	brincadeira,	
a pré-história de escrita da criança, a alfabetização e as técnicas de Freinet – que podem colaborar para 
nesse processo.
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A partir desses conhecimentos pudemos organizar as práticas pedagógicas contempladas na pesquisa, 
com	foco	em	atividades	que	as	crianças	se	apropriassem	da	linguagem,	oral	ou	escrita,	em	seus	usos	e	funções	
como prática social.

A escola em que atuamos como professora e onde desenvolvemos a pesquisa – que chamamos escola-
cenário – por constituir-se o lugar em que vivenciamos as atividades com as crianças, é uma instituição 
pública	situada	no	município	de	Uberaba,	Minas	Gerais,	inaugurada	em	2014,	que	atende	crianças	a	partir	
dos 4 meses de idade até os cinco anos.

Possui dez salas de aula, sendo que dessas dez, cinco possuem banheiro interno, contendo chuveiro; 
uma sala destinada ao laboratório de informática com três mesas pedagógicas; uma sala que funciona o 
Atendimento Educacional Especializado; uma sala de videoteca e brinquedoteca contendo alguns livros 
e gibis; quatro banheiros para as crianças; uma sala para a direção escolar; uma sala para a coordenação 
pedagógica, uma sala destinada a secretaria escolar e aos professores; dois banheiros para todos os 
funcionários,	 sendo	um	 feminino	e	outro	masculino;	uma	sala	que	 funciona	como	almoxarifado;	duas	
cozinhas, uma para os professores e funcionários e outra para a preparação dos alimentos para as crianças; 
refeitório no pátio da instituição com mesas compridas e bancos que acomodam as crianças nos momentos 
da merenda.

Além dos espaços fechados, possui um amplo espaço aberto, nele há alguns brinquedos e uma piscina de 
areia,	também	uma	arena	para	teatro.	Ainda,	cada	sala	de	aula	possui	na	área	externa	um	solário.	A	escola	
possui uma ótima estrutura física, sendo um espaço amplo e arejado, propício para o trabalho educacional 
com as crianças.

A sala em que foi desenvolvida a pesquisa é um espaço amplo, arejado, sendo que a maior parte do 
espaço é ocupada pelas carteiras e cadeiras destinadas a acomodar as crianças. Além das 29 carteiras e 
cadeiras, há uma mesa destinada à professora, um armário usado para guardar materiais pedagógicos e 
pertences das crianças, eum quadro negro à frente. Suas paredes são ornamentadas com o alfabeto móvel, 
os	números,	cartazes	e	murais.	As	letras	alfabéticas	foram	confeccionadas	no	tamanho	grande,	caixa	alta	
e	cores	diversificadas.	Além	da	professora	regente,	a	classe	conta	com	o	auxílio	de	uma	profissional	de	
apoio,	no	entanto	essa	profissional	é	designada	exclusivamente	pra	a	criança	autista.

A pesquisa contou com a participação de vinte e nove crianças de uma turma de Pré II da Educação 
Infantil que frequentam a escola em período integral, sendo realizada no período vespertino, turno em que 
a professora/pesquisadora atendia às crianças em 2016.

As crianças, 11 meninos e 18 meninas, têm entre quatro e cinco anos de idade. No início da pesquisa, a 
maioria já tinha completado cinco anos. Pertencia a esta turma duas crianças com necessidades especiais, 
um	autista	e	outro	com	deficiência	física,	tendo	ambas	suas	respectivas	cuidadoras.

A	maioria	das	famílias	das	crianças	mora	em	bairros	próximos	e	uma	minoria	delas	no	próprio	bairro	
da escola. Dez por cento dos pais não possuem o segundo grau completo de escolarização. No geral, 
são	famílias	de	baixa	renda,	que	trabalham	em	serviços	gerais,	pedreiros,	servente,	mecânicos,	pintores,	
diaristas,	trabalhadores	de	fábricas	ou	de	casas	comerciais,	serviços	públicos	e	autônomos.	Apenas	5	dos	
pais	possuem	o	Ensino	Superior	completo.	No	 total	 são	dez	crianças	cujas	 famílias	 recebem	o	auxilio	
“bolsa	família”.	A	maioria	reside	em	casa	alugada,	alguns	moram	com	os	avós	maternos	ou	paternos.	Todas	
afirmam	ter	televisão	em	casa,	seus	pais	têm	celulares,	algumas	possuem	computador,	uma	minoria	das	
crianças possui tablet.	Porém,	poucas	afirmam	ter	em	casa,	livros,	revistas,	jornais,	ou	outros	portadores	
de	textos.	De	acordo	com	as	crianças,	os	pais	não	tem	costume	de	ler,	nem	de	ler	para	elas.	Do	total	de	29	
crianças, 9 crianças relataram que ouvem historias lidas por seus pais, irmãos, avós ou madrinha.

Quando iniciamos a pesquisa (2016), planejamos as atividades semanais iniciando sempre com a Roda 
Inicial	e,	no	último	dia	letivo	da	semana,	sexta-feira,	encerrávamos	com	a	Roda Final. Todos	os	eixos	temáticos	
foram planejados tendo em vista as técnicas de Freinet que foram objeto de pesquisa no processo de 
apropriação da linguagem oral e escrita pelas crianças.
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A questão do método e dos procedimentos metodológicos

Para	Freitas	(2009,	p.3),	“a	tarefa	da	pesquisa	é	estudar	o	fenômeno	em	seu	processo	vivo	e	não	como	
um objeto estático, portanto em sua historicidade”, ou seja, o objeto em seu processo de mudança. Isso 
exigiu	da	pesquisadora	ir	à	gênese	da	questão,	reconstruindo	a	sua	história	e	trazendo	sua	origem	e	seu	
desenvolvimento.

De acordo a autora, a pesquisa na perspectiva histórico-cultural implica compreender os conceitos de 
descrição	e	de	explicação.

[...]	a	descrição	revela	o	aspecto	exterior	de	um	fenômeno,	o	seu	fenótipo,	mas	que	não	explica	

as	suas	relações	dinâmico-causais,	o	seu	genótipo.	Assim,	a	descrição	deve	ser	completada	pela	

explicação	indo	da	aparência	para	a	compreensão	de	seu	aspecto	interior.	É	necessário	não	deter-

-se	apenas	na	concretude	do	fenômeno,	nos	limites	da	descrição,	mas	avançar	para	a	explicação	

buscando	causas,	relações,	mudanças.	(FREITAS,	2009,	p.4).

Nessa perspectiva, o que entendemos por intervenção pedagógica como metodologia de pesquisa é a 
interferência planejada e desenvolvida a partir de um aporte teórico que nos permita entender o objeto de 
pesquisa para além de sua aparência.

As	intervenções	são	denominadas	interferências,	mudanças,	inovações,	que	são	realizadas	por	professores	
/pesquisadores	em	suas	práticas	pedagógicas.	Para	tanto,	são	planejadas	e	executadas	tendo	como	base	um	
referencial	teórico	e,	segundo	Damiani	(2012,	p.3)	“objetivam	promover	avanços,	melhorias,	nessas	práticas,	
além de pôr à prova tal referencial, contribuindo para o avanço do conhecimento sobre os processos de 
ensino/aprendizagem	neles	envolvidos”.	Desta	forma,	podem	ser	consideradas	como	um	“estímulo	auxiliar	
que o professor/pesquisador utiliza para resolver uma situação – problema” (DAMIANI, 2012, p.6).

À vista disso, podemos considerar que na perspectiva histórico-cultural, a intervenção pedagógica se 
reveste	dos	seguintes	sentidos,	para	Damiani	(2012,	p.7):	“mudança	no	processo,	transformação,	ressignificação	
dos pesquisados e do pesquisador, ação mediada, compreensão ativa”. Portanto, intervir não tem como foco 
obter resultados mensuráveis, mas focar o processo, a relação entre os sujeitos, sua relação dialógica.

Desta maneira, consideramos que a pesquisa em andamento tem como foco esse processo e o que ele 
desencadeia, não a busca de resultados mensuráveis, por isso optamos por realizar a intervenção pedagógica, 
com	a	 intenção	de	“descrever	detalhadamente	os	procedimentos	 realizados,	avaliando-os	e	produzindo	
explicações	plausíveis,	sobre	seus	efeitos,	fundamentadas	nos	dados	e	em	teorias	pertinentes”	(DAMIANI,	
2013, p.59).

Sobre as atividades freinetianas trabalhadas com as crianças

Para a Pedagogia Freinet, as crianças ao entrarem na sala de aula trazem consigo a vida manifestada na 
alegria	de	suas	falas,	dos	gestos,	dos	movimentos	e	expressões,	e	muitas	vezes	enriquecida	com	objetos	que	
para a criança representa descobertas e novidades.

O professor está ali, a criança esquecer-se-á talvez de o cumprimentar. Tem algo melhor para lhe 

oferecer.	Traz	na	pasta	um	texto	redigido	na	véspera,	um	poema	ou	um	desenho,	ou	traz	talvez	

religiosamente	numa	caixa	entreaberta	uma	grande	ninhada	de	lagartas	processionárias	cuja	

marcha	observou	na	floresta.	Talvez	tenha	o	bolso	cheio	de	fosseis	ou	a	fervilhar	de	besouros.	

Tem, além disso, com muita frequência, novidades importantes que quer contar, novidades que 

não podem esperar, pois constituem a vida. . (FREINET, 1973, p.55)
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Trazendo	a	proposta	freinetianas	para	a	pesquisa,	a	finalidade	não	foi	propor	um	método	de	pesquisa,	
como	professora	desejávamos	organizar	o	ensino	e	as	atividades	para	investigar	e	explicar	os	fundamentos	
de tal organização, compreendendo a natureza de todo processo que será pesquisado.

A	escolha	em	realizar	a	pesquisa	no	contexto	da	Pedagogia	de	Freinet	é	resultado	de	concepção	que	temos	
de criança: a criança é vista como individuo capaz de construir o seu saber, constituindo-se como cidadão 
responsável por transformar a sociedade, sendo um sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. Logo no 
início das leituras, percebemos que podíamos estabelecer um dialogo da Pedagogia de Freinet com as ideias 
da	Teoria	Histórico-Cultural	que	também	fundamentam	este	estudo.

Assim sendo, as atividades intencionalmente planejadas, desenvolvidas na intervenção, estão pautadas 
nos	fundamentos	da	Teoria	Histórico-Cultural	e	em	Técnicas	de	Freinet,	objetivando	analisar	o	processo	de	
apropriação da linguagem oral e escrita da criança em idade pré-escolar, não no sentido de alfabetizá-las, 
mas de inseri-las na cultura escrita.

As técnicas de Freinet incluídas na pesquisa foram: a Roda Inicial, Roda Final, Aula Passeio, Texto livre, 
Jornal da Turma. Para a escolha dessas técnicas e não outras, levamos em consideração aquelas que poderiam 
ser usadas na Educação Infantil, com crianças ainda não alfabetizadas.

As Técnicas Freinet são compostas por uma quantidade de estratégias e formas de ação que, em 
movimento conjunto, permitem alcançar benefícios no sistema educacional. As atividades desenvolvidas 
com	as	técnicas	freinetianas	foram	introduzidas	no	início	do	ano	letivo	e	finalizadas	no	final	do	mesmo	ano,	
portanto, podemos a pesquisa percorreu todo o ano letivo de 2016.

Iniciamos o trabalho com as crianças introduzindo a Roda Inicial e a Roda Final, posteriormente a Aula-
Passeio, o Jornal da Turma e por ultimo o Texto Livre. Ressaltamos que todas as técnicas tiveram seu início 
na roda inicial, realizada diariamente, representando o inicio de todo trabalho pedagógico desenvolvido 
com as crianças.

A roda inicial
Este início, segundo Freinet (1973), é um encontro com a vida que constitui o fato decisivo da sua pedagogia, 

momento	em	que	estabelecem	os	primeiros	contatos	“cheios	de	uma	camaradagem	espontânea	(FREINET,	
1973,	p.55).	Esse	contexto	para	Freinet	é	uma	riqueza	a	ser	explorada	pelos	professores,	que	podem	organizar	
uma breve conversa com a intenção de discutir o próprio processo do trabalho a ser realizado em conjunto e 
dos fatos e acontecimentos ocorridos na vida do grupo, o que permite uma tomada de consciência individual 
e social (FREINET,1973).

Sendo assim, conforme cita Silva (2013, p.54),

[...] é um momento em que todo o grupo – crianças e professora – apresentam novidades, planejam 

o	que	farão	no	dia,	negociam	situações,	resolvem	problemas,	discutem	assuntos	diversificados	

sobre o que vivem, sobre o que veem , sobre o que sentem, comentam sobre os estudos e pes-

quisas, contam curiosidades , planejam , avaliam e redirecionam o trabalho. (SILVA, 2013, p.54).

A roda final
Ao termino das atividades do dia, que foram estabelecidas na Roda Inicial, o autor sugere que se realize 

uma	outra	conversa,	em	que	as	crianças	contem	o	que	fizeram	durante	o	dia,	contem	os	acontecimentos	
importantes, socializem os trabalhos efetuados, pensem nos ausentes, ou até mesmo realizem uma leitura 
de	um	conto.	Portanto,	o	último	momento	seja	reservado	“ao	relato	sucinto	dos	trabalhos	do	dia”	(FREINET,	
1978, p.127).

Procedendo dessa forma, o professor estará fazendo uso das técnicas de Freinet chamadas Roda inicial e 
Roda final.	Ambas	são	técnicas	que	auxiliam	na	elaboração	de	textos	livres,	podendo	ser	registrados	através	
da escrita ou do desenho. Permitem o desenvolvimento de comportamentos desejáveis tais como: falar na 
hora	certa,	prestar	atenção	enquanto	os	colegas	ou	a	professora	estiveram	falando,	refletir	antes	de	falar	etc.
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Por	essas	duas	técnicas,	as	crianças	exercem	o	seu	direito	de	falar,	simultaneamente,	de	ouvir	o	outro,	
estabelecendo uma relação de respeito entre eles, no diálogo. Além disso, cria nas crianças o desejo de se 
expressarem.	Quando	iniciamos	essa	técnica,	algumas	crianças	não	se	expressavam,	somente	ouviam	o	outro.	
Depois	de	certo	tempo	de	pesquisa,	todos	queriam	falar,	expressando-se	perante	a	turma	e	se	posicionando	
sobre os assuntos do dia. Compreender que o outro tem direito de ser ouvido, assim como cada um tem o 
direito	de	falar,	foi	um	longo	exercício	com	as	crianças	da	pesquisa.

A aula passeio
A	aula-passeio	foi	a	única	técnica	de	Freinet	que	foi	realizada	somente	duas	vezes	durante	o	ano	da	

pesquisa,	pois	as	condições	de	locomoção	e	de	recursos	humanos	disponíveis	na	escola	não	foram	favoráveis	
para	a	realização	de	outras	e	tão	pouco	para	sairmos	das	imediações	da	escola-campo.	A	Aula Passeio foi 
criada a partir da percepção que Célestin Freinet teve com sua vivencia pedagógica, em que constatou que 
o interesse dos seus alunos não estava dentro da sala de aula, e sim fora da escola.

Inicialmente,	os	passeios	realizados	com	as	crianças	eram	considerados	pelo	autor	como	“uma	tabua	
de salvação” (FREINET, 1973, p.23), posteriormente, foram ganhando uma dimensão pedagógica e se 
transformaram em aula. Na Aula Passeio, as crianças observavam a natureza local e recolhiam objetos, 
quando voltavam para sala, estes acontecimentos eram registrados no quadro e era feito o balanço do 
passeio.	Com	a	tipografia,	Freinet	traduziu	o	texto	vivo,	expressão	do	passeio,	em	página	escolar,	um	material	
de impressão adaptado a sua aula. Com isso, o educador restabeleceu um circuito natural, que havia sido 
interrompido	pela	escolástica.	“O	pensamento	e	a	vida	da	criança	podiam	agora	tornar-se	elementos	de	
enorme importância cultural” (FREINET, 1973, p.25-26).

As descobertas trazidas para a sala, transformadas em material de ensino e aprendizagem, materializavam-
se	em	textos	e	desenhos	feitos	pelas	crianças	que	substituíam	os	manuais	escolares	da	época.	A	Aula Passeio 
favorecia	as	relações	entre	o	professor	e	as	crianças,	pois:

Era normal que, nesta atmosfera nova, neste clima não escolar, quiséssemos, espontaneamente, 

criar	relações	bastante	diferentes	das	relações	demasiado	convencionais	da	escola.	Falávamos,	

comunicávamos, num tom familiar, os elementos de cultura que nos eram peculiares e de que 

tirávamos todos, professor e alunos, benefícios evidentes. (FREINET, 1973, p.23-24)

Essa pratica freinetiana conseguiu transformar a atmosfera de suas aulas, mudando principalmente a sua 
relação	com	as	crianças,	tornando	a	aprendizagem	mais	humana,	numa	relação	mais	próxima	e	familiar.	
As crianças agiam e interagiam com o professor numa construção mutua de conhecimentos. Com isso, o 
professor Freinet conseguiu trazer a vida para a sala de aula unindo seu trabalho pedagógico com a vida.

Com base nesses fundamentos, a Aula Passeio foi planejada e desenvolvida com as crianças em dois 
momentos.	O	primeiro	foi	realizado	no	inicio	do	ano	(março,	2016)	e	o	segundo	quase	no	final	(novembro,	
2016),	nas	imediações	da	escola.	Ambos,	contaram	com	a	presença	de	outra	professora,	devido	a	quantidade	
de crianças, e foram planejados por meio de atividades do brincar, que denominamos Os Guardiões do Bairro 
e Os pesquisadores a procura da escrita.

Na primeira atividade, Os Guardiões do Bairro, a professora-pesquisadora disse para as crianças que elas 
se	tornariam	os	guardiões	do	bairro	e	teriam	como	missão	observar	toda	a	paisagem	local	para	depois,	na	
sala de aula, relatar o que observaram durante o passeio. Mesmo sendo a primeira vez que saíamos da sala 
da escola, as crianças assumiram o papel comportando-se adequadamente.

Já na segunda atividade, os Pesquisadores à procura da escrita,	a	professora-pesquisadora	explicou	
para	as	crianças	sobre	o	que	seria	um	pesquisador,	citando	a	experiência	que	estava	fazendo	junto	com	
eles, no qual pesquisava como elas apreendiam a linguagem, constituindo-se leitoras e autoras, propôs às 
crianças	um	passeio	entorno	da	escola	para	que	localizassem	os	escritos	existentes	no	trajeto	realizado,	
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bem como para que serviam. Para isso, naquele momento as crianças se tornariam pesquisadores, tendo em 
mãos um pedaço de papel e lápis para registrarem os escritos encontrados, como fazem os pesquisadores.

As duas atividades desenvolvidas foram encerradas na Roda Final.	As	 crianças	expressavam	suas	
experiências	de	maneira	espontânea,	através	de	desenhos	e	registros	escritos.

O Jornal Escolar
De acordo com Freinet (1974), um Jornal Escolar	pressupõe	em	seu	conteúdo	um	texto	livre	e	sua	técnica	

de	impressão	seja	a	imprensa	na	escola	Sendo	assim,	podemos	considerar	que	“é	uma	recolha	de	textos	
livres realizados e impressos diariamente e agrupados, mês a mês, numa encadernação especial para os 
assinantes e os correspondentes” (FREINET, 1974, p.12). Portanto, é produzido e editado pelas crianças num 
ambiente de cooperação.

Com	base	nessas	afirmações,	adaptamos	a	técnica	freinetiana	de	acordo	com	a	realidade	do	contexto	
escolar que foi realizada a pesquisa, pois, não foi possível ter na sala de aula um computador disponível para 
que	as	crianças	pudessem	produzir	o	jornal,	registrando	os	textos	e	fazendo	sua	impressão.	Adaptamos	a	
técnica e a denominamos Jornal da Turma.

Antes de iniciar o trabalho, primeiramente, conversamos com as crianças sobre o que seria um jornal, o 
seu	uso	e	função	social,	trazendo	exemplares	de	jornais	impressos,	proporcionando	as	crianças	o	contato	
com	esse	suporte	de	textos	e	seus	gêneros	textuais.	Durante	este	momento,	sugeri	que	pudéssemos	montar	
um jornal. E como resposta, as crianças alegres e eufóricas demonstraram ter adorado a sugestão e foram 
expressando	suas	ideias	de	como	iríamos	desenvolver	esta	atividade,	iniciando	pela	escolha	do	nome	do	
jornal, que teve sua origem no nome da turma: Jornal da Turma Borboletas Rock In Roll.

Esta técnica foi desenvolvida ao longo do ano letivo, sendo realizada duas vezes por semana. No primeiro 
dia da atividade, as crianças ouviam as notícias de cada colega e escolhiam a noticia da semana que seria 
ilustrada no dia seguinte, após a digitação e impressão de uma cópia para cada criança. A atividade era 
realizada, num primeiro momento, durante a Roda Inicial, desenvolvida como uma brincadeira, em que a 
professora-pesquisadora fazia o papel de jornalista e as crianças eram os telespectadores.

Num primeiro momento, as crianças escolhidas contavam a sua noticia, que era registrada no quadro negro 
pela professora-pesquisadora que fazia o papel de jornalista, era a escriba das crianças. Feito os relatos, as 
crianças-telespectadoras	votavam	na	noticia	que	achavam	mais	interessante.	Escolhida	a	noticia,	o	texto	
era digitado, impresso e fotocopiado para cada criança. No dia seguinte, realizávamos uma leitura coletiva 
e cada criança ilustrava a notícia impressa, de maneira que cada uma teria a possibilidade de montar o seu 
jornal contendo as noticias de todas as crianças da turma.

O Texto Livre
A quarta e ultima técnica de Freinet, usada na pesquisa com as crianças, foi o Texto livre. Segundo Freinet 

(1976), para chegar a ser aceita como uma técnica capaz de substituir os livros de leitura e os manuais 
escolares	pelos	educadores	de	sua	época,	comprovou	que	através	dessa	prática	de	expressão	livre	as	crianças	
seriam	capazes	de	aprender	a	ler	e	escrever	de	forma	natural,	exprimindo	sua	vida,	os	seus	pensamentos	e	
os seus sonhos.

Segundo Freinet (1976) o Texto Livre	é	a	base	da	expressão	livre	das	crianças	e	deve	ser	realmente	livre,	
tendo	a	criança	liberdade	de	realizá-lo	quando	tiver	algo	a	dizer	ou	sentir	a	necessidade	de	expressar	suas	
emoções,	desejos,	sonhos	e	experiências	do	seu	dia	a	dia,	trazendo	para	a	escola	sua	vida	familiar	e	social	
na qual está inserida, seja através da escrita, da pintura ou do desenho.

Mesmo	sendo	fruto	do	desejo	de	expressão,	o	Texto Livre precisa ser motivado pelo educador, sendo 
atribuído	a	ele	um	objetivo	e	uma	função	de	comunicar	com	o	outro,	assim,	“a	criança	sente	naturalmente	
a	necessidade	de	escrever,	de	se	exprimir,	tal	como	um	bebê	sente	a	necessidade	de	palrar”	(FREINET,	1976,	
p.23).	É	esta	necessidade	que	leva	a	criança	a	produzir	textos	com	dedicação	e	prazer.
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Para o autor, com a técnica do Texto Livre, a	criança	tem	a	possibilidade	de	expressar-se	livremente,	de	
forma que organiza seus pensamentos nesse processo. Assim, com a prática do Texto Livre seria possível 
restabelecer	“a	unidade	da	vida	da	criança.	Esta	não	deixará	uma	parte	de	si	mesma	–	e	a	mais	íntima	–	ao	
entrar	na	escola	para	vestir	uma	bata	que,	mesmo	embelezada	e	modernizada,	não	deixa	de	ser	uma	etiqueta	
de aluno” (FREINET, 1976, p.26-27). Contrariamente, trará para a sala de aula a sua vida , a sua historia e a 
partir	dessa	vida	expressa	da	maneira	que	melhor	lhe	convier,	dará	ao	educador	uma	riqueza	pedagógica	
que lapidada por ele se tornará um material de trabalho capaz de envolver a criança no processo de ensino 
e aprendizagem da leitura e escrita.

O Texto Livre feito oralmente é escrito no quadro pelo educador, e, com a imprensa na escola, as crianças 
se sentem motivadas para percorrer todo o processo de produção, em diferentes atividades de ler, escrever, 
transcrever,	desenhar,	cantar,	dramatizar,	entre	outras,	desenvolvendo	sua	capacidade	de	expressão,	até	que	
chegue	“às	formas	superiores	de	expressão”	(FREINET,	1976,	p.29).

Assim, percorrendo por esse caminho, a criança de forma natural sente a necessidade de escrever. Então 
arrisca	seus	primeiros	textos,	escrevendo	de	forma	espontânea	o	que	tem	vontade	de	dizer	ao	outro.	Como	
ainda	não	sabe	escrever	ortograficamente,	é	desejável	que	a	criança	aprenda	a	explicar	o	significado	de	sua	
produção,	ou	seja,	faça	a	leitura	do	seu	texto	aos	colegas	de	sala,	interpretando	os	sinais	escritos	mesmo	não	
tendo alcançado ainda a escrita simbólica.

Com	esse	material,	o	educador	juntamente	com	as	crianças	fazem	a	escolha	de	um	texto	que	será	o	ponto	
de partida, o elemento central de todo trabalho pedagógico daquela aula, através da votação, lembrando 
que	cada	criança	terá	a	sua	vez	de	ter	seu	texto	impresso.	Assim,	o	professor	dá	inicio	a	correção	da	produção,	
e	esta	ação	,	segundo	Freinet	(FREINET,	1976,	p.31),	constitui	“[...]	um	dos	melhores	exercícios	de	construção	
de frases, de gramática, de vocabulário e de leitura silenciosa – esforçando-se naturalmente a criança por 
encontrar	nas	palavras	o	seu	significado	vivo	–	a	leitura,	mesmo	que	não	haja	exercício	formal”.

Mediante	essas	considerações	teóricas	sobre	o	Texto	Livre,	fizemos	as	adaptações	de	acordo	com	as	
condições	para	realizá-las,	preservando	a	essência	da	técnica,	duas	atividades	foram	realizadas,	também	Roda 
Inicial e desenvolvidas em forma de brincadeira. Na primeira, denominada Correio dos Amigos, a professora-
pesquisadora representava o papel de carteiro e as crianças eram os remetentes e/ou destinatários. Podiam 
escrever um recado, um convite, um cartão ou uma cartinha para quem quisesse, e depositavam sua produção 
na	nossa	“caixa	de	correios”,	para	que,	posteriormente,	fizéssemos	a	leitura	dos	textos	livres.

Na	segunda,	desenvolvemos	a	brincadeira:	 “Criar e Declamar é só começar”. Nesta atividade, eram 
escolhidas	duas	ou	mais	crianças	que	se	expressavam	oralmente	e	a	professora-pesquisadora	registrava	no	
quadro.	Posteriormente,	fazíamos	a	votação	par	escolher	o	texto	que	seria	registrado	e	ilustrado	naquela	
semana.	Para	a	realização	dessa	atividade,	primeiramente,	explicávamos	às	crianças	que	não	iriam	falar	
notícias, pois isso já fazíamos no Jornal da Turma,	mas	expressar	um	pensamento,	algo	de	seu	interesse	ou	
de	seu	conhecimento.	Neste	momento,	seriam	grandes	escritores	a	declamar	no	palco	suas	criações	textuais.

A	 trajetória	da	pesquisa,	em	 fase	final	da	análise	dos	dados,	evidencia	que	as	 técnicas	de	Freinet	
trabalhadas	com	as	crianças	contribuíram	para	que	desenvolvessem	a	linguagem	verbal,	expressando-se	
por	meio	de	textos	orais	e	escritos	em	que	revelam	as	marcas	de	formação	de	uma	atitude	autora	e	leitora	
como	sujeitos	de	linguagem	que	se	constituem	nas	interações	verbais.

Referências

DAMIANI, M. F. Sobre pesquisas do tipo intervenção. In: XVI ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas 
de Ensino, 2012, Campinas. Anais eletrônicos..., UNICAMP: XVI ENDIPE,2012. Disponível em: http://www.infoteca.
inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_arquivos/acervo/docs/2345b.pdf.>Acesso	em:	10	
novembros 2016.

DAMIANI,	M.	F.,	ROCHEFORT,	R.	S.,	CASTRO,	R.	F.,	DARIZ,	M.	R.,	PINHEIRO,	S.	S.	Discutindo	pesquisas	do	tipo	inter-
venção pedagógica. Cadernos de Educação FaE/PPGE/UFPel, Pelotas, 45 ed, p.57-67, 2013.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 337

FREINET, C. As técnicas Freinet da Escola Moderna. Lisboa: Estampa 1973.

______. Técnicas de Educação. O Jornal Escolar. Lisboa: Editorial Estampa 1974.

______. O texto livre. Lisboa: Dinalivro, 1976.

______. Para uma Escola do Povo: guia prático para a organização material, técnica e pedagógica da escola 
popular. Lisboa: Editorial Presença, 1978.

FREITAS, M, T. A. A pesquisa de abordagem histórico-cultural: um espaço educativo de constituição dos sujeitos. 
Revista Teias, v. 10, n. 19, 2009.

Disponível	em:	<http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.	php/revistateias/article/view/24057>.	Acesso	em	12.	
mai. 2105.

LEBER, V. M. S. Revisitando a Pedagogia Freinet:	contribuições	para	o	processo	de	aprendizagem	da	língua	mater-
na.	2006.	104	f.	Dissertação	(Mestrado	em	Educação)	–	Faculdade	de	Filosofia	e	Ciências,	Universidade	Estadual	
Paulista	“Júlio	de	Mesquita	Filho”,	Marília,	2006.

MELLO, S. A. Ensinar e aprender a linguagem escrita na perspectiva histórico-cultural. In: PSICOLOGIA POLÍTICA. 
v. 10, n. 20, dez. 2010.

SILVA, G. F. O leitor e o re-criador de gêneros discursivos na Educação Infantil. 2013. 315 f. Tese (Doutorado em 
Educação)	Faculdade	de	Filosofia	e	Ciências,	Universidade	Estadual	Paulista	“Júlio	de	Mesquita	Filho”,	Marília,	2013.

VIGOTSKI, L. S. Obras Escogidas. v. III. Madrid: Visor, 2010.

Concepções e práticas de alfabetização: descrição e análise

Claudionor Alves da Silva
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb

Resumo: Este	 trabalho	 se	 insere	no	contexto	de	uma	pesquisa	 intitulada	 “Alfabetização	e	 Letramento	
Escolar:	das	concepções	às	práticas”,	que	 investigou	as	 relações	entre	as	concepções	de	alfabetização,	os	
referenciais teórico-metodológicos e as práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras. Neste trabalho 
propõe-se	analisar	as	relações	entre	concepção	de	alfabetização	e	as	práticas	pedagógicas	das	professoras	
alfabetizadoras. Os dados foram coletados por meio da Observação e de Entrevista. Os sujeitos, participantes 
desta	investigação	foram	vinte	(20)	professoras	das	classes	de	alfabetização	(1º,	2º	e	3º	ano)	de	duas	escolas	
da zona urbana do município de Vitória da Conquista – BA. Constatou-se, neste trabalho, que a concepção de 
alfabetização	da	maioria	das	professoras	não	ultrapassa	os	limites	da	decodificação	e	cópia	mecânica;	há	
contradições	e	equívocos	entre	as	concepções	e	as	práticas	pedagógicas	de	um	grupo	de	professoras	e,	enfim,	
reina o mecanicismo no processo de ensino da leitura e da escrita.
Palavras-chave: Alfabetização. Escrita. Leitura.

Introdução

O	processo	de	alfabetização	tem	sido	palco	de	inúmeras	discussões	a	partir	dos	anos	80	do	século	XX,	
segundo constam os estudos de Barbosa (2008), Braggio (1992), Cagliari (1998), Colello (2004), Gontijo (2003), 
Soares (2003; 2007), entre outros. Esses estudos denunciam a metodologia tradicional reinante no ensino da 
leitura	e	da	escrita,	metodologia	essa	que	enfatiza	o	mecanicismo	–	a	decodificação	e	codificação	do	signo.	
Por	sua	vez,	a	leitura	não	ultrapassa	os	limites	da	decodificação	e	a	escrita	não	ultrapassa	os	limites	da	cópia.	
Essa prática secular gerou uma crise na alfabetização do povo brasileiro.

Ainda	que	não	possa	responsabilizar	exclusivamente	essa	metodologia	mecanicista,	é	preciso	dizer	que	
assegurar	o	aprendizado	da	leitura	e	da	escrita	aos	alunos	que	se	matriculam	na	escola	pública	brasileira	
ainda	tem	sido	um	grande	desafio.	Além	dos	métodos	tradicionais,	aponta-se	também	a	falta	de	professores	
com formação técnica como um dos fatores que contribuem para essa problemática. De acordo com Cagliari 
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(1998,	p.34),	a	formação	dos	professores	explica	boa	parte	desses	problemas,	pois	“As	escolas	de	formação	
dedicam muito tempo às matérias pedagógicas, metodológicas e psicológicas e não ensinam o que devem 
a respeito da linguagem”. Segundo esse ponto de vista, é preciso que os professores tenham domínio tanto 
da metodologia quanto dos aspectos psicológicos e linguísticos.

Os recursos tecnológicos, sobretudo a partir da internet, passaram a oferecer às pessoas novas formas 
de	ver	e	refletir	sobre	o	mundo.	Então,	é	de	se	pensar	que	essas	transformações	socioeconômicas	e	o	acesso	
à	internet,	que	tem	possibilitado	novas	formas	de	relações	humanas	e,	consequentemente	a	ampliação	do	
uso	da	escrita,	tem	influenciado	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem.	Sem	dúvida	o	analfabetismo	continua	
presente,	as	dificuldades	pedagógicas	no	que	dizem	respeito	ao	ensino	da	leitura	e	da	escrita	são,	todavia,	
um	problema.	Enfim,	o	processo	de	alfabetização	escolar	tem	representado,	inclusive	até	hoje	um	desafio	
no campo da educação.

O processo de alfabetização é visto hoje como um tema que ganha relevância no cenário educacional 
contemporâneo, visto que a atual sociedade (letrada, tecnológica e informatizada) tem cada vez mais espaço 
limitado para aqueles que não dominam a modalidade da linguagem escrita. Assim, o aprendizado da leitura 
e da escrita tem sido considerado fator responsável pelo processo de integração do sujeito na sociedade, 
tendo	em	vista	que	o	uso	dessa	linguagem	oferece	ao	sujeito	condições	de	expressar	e	internalizar	ações	e	
informações	que	são	favoráveis	para	o	seu	desenvolvimento	de	forma	harmoniosa.

Em	se	tratando	de	um	processo	complexo	e	multifacetado,	a	alfabetização	é	influenciada	por	diversos	
fatores como os linguísticos, os psicológicos, os psicolinguísticos e os sociais, dentre outros. Para atender às 
diversas	necessidades	dos	alunos	nesse	processo,	nenhum	desses	fatores	se	sobrepõe,	mas	cada	um	tem	a	
sua devida importância. Mais do que privilegiar um em detrimento de outro fator, o mais prudente é buscar 
a articulação entre todos eles.

Considerou-se, portanto, relevante investigar sobre o processo de alfabetização escolar, mais 
especificamente,	 sobre	as	contradições	observadas	entre	os	aspectos	 teóricos	e	práticos	presentes	no	
trabalho docente das professoras alfabetizadoras. Assim, é bom lembrar que este trabalho se insere numa 
pesquisa	intitulada	“Alfabetização	e	Letramento	Escolar:	das	concepções	às	práticas”,	desenvolvida	junto	ao	
Departamento	de	Filosofia	e	Ciências	Humanas	da	Universidade	Estadual	do	Sudoeste	da	Bahia,	entre	os	
anos	de	2013	a	2015.	Neste	trabalho	propõe-se	analisar	as	relações	entre	concepção	de	alfabetização	e	as	
práticas pedagógicas das professoras alfabetizadoras. Os dados foram coletados por meio da observação 
e de Entrevista. Os sujeitos, participantes desta investigação foram vinte (20) professoras das classes de 
alfabetização	(1º,	2º	e	3º	ano)	de	duas	escolas	da	zona	urbana	do	município	de	Vitória	da	Conquista	–	BA.	 
O	tempo	de	experiência	com	a	docência	entre	as	professoras	varia	de	quatro	(04)	a	vinte	e	quatro	(24)	anos.

Quanto à formação, todas elas são licenciadas em Pedagogia. A maioria delas obtiveram essa formação 
depois	de	alguns	aos	de	experiência	no	magistério,	ou	seja,	realizaram	a	formação	quando	já	estavam	em	
serviço,	estimuladas,	incentivadas	e	ou	obrigadas	devido	à	exigência	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	
Nacional	(LDBEN	9394/1996),	que	passou	a	exigir,	a	partir	desse	ano,	formação	em	nível	superior	dos	docentes	
da Educação Básica.

As entrevistas foram realizadas com todas essas professoras e ocorreu em dia e hora previamente marcada 
e obedeceram a um roteiro previamente elaborado. A observação, por sua vez, se realizou por meio do 
contato	direto	do	investigador	com	o	fenômeno	observado,	com	o	objetivo	de	obter	informações	sobre	a	
realidade a ser investigada. Assim, pretendeu-se observar os procedimentos metodológicos dos professores, 
os recursos utilizados para o ensino da leitura e da escrita, as atividades didático-pedagógicas desenvolvidas, 
a	relação	professor-aluno	e	aluno-aluno.	Para	tal,	foi	feito	um	cronograma	de	observação,	após	verificar	com	
as professoras os horários das aulas destinadas ao ensino da leitura e da escrita.

Para o tratamento dos dados foi usada a análise descritiva visando estabelecer um quadro compreensivo 
do	problema	em	exposição.	A	interpretação	dos	resultados	surgiu	com	a	totalidade	de	uma	especulação	que	
tem	como	base	a	percepção	de	um	fenômeno	num	contexto.	Considerando	a	insuficiência	de	espaço,	não	foi	
possível	apresentar,	no	contexto	deste	trabalho,	toda	a	análise	desenvolvida	na	investigação.
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Alguns pressupostos teórico-metodológicos

A palavra alfabetização vem sendo amplamente usada para se referir às habilidades linguísticas e 
cognitivas necessárias para a entrada do sujeito no mundo do conhecimento historicamente construído pela 
humanidade. Embora tenham surgido vários conceitos para o termo alfabetização, em função de emergentes 
abordagens, interessa aqui apenas a alfabetização que envolve o sequenciamento e a articulação de dois 
processos: o primeiro refere-se ao domínio da língua escrita, que se inicia desde cedo e se estende ao longo 
dos três primeiros anos de escolarização, no caso do Brasil, e é chamado de alfabetização inicial e o segundo, 
conhecido como alfabetização avançada, por dar continuidade nos anos subsequentes.

A alfabetização inicial é, para Guzmán e Guevara (2010), um processo que se inicia desde muito cedo e faz 
parte	de	um	contínuo	que	se	desenvolve	por	toda	a	vida.	É	importante	deixar	claro	que	se	entende	por	leitura	
ao	processo	de	construção	de	sentido,	que	transcende	à	mera	alfabetização	(decodificação	de	palavras).	 
É	necessário	nesse	sentido	reconhecer	que	o	processo	de	intercâmbio	de	significados	é	um	processo	que	se	
inicia desde o momento em que a criança entra em interação com outros sujeitos.

As	práticas	de	leitura	e	escrita	são	indispensáveis	para	alcançar	a	ressignificação	pessoal	e	social.	Ler	
e escrever são competências que devem ter sentido, que devem servir muito para a vida cotidiana de seus 
usuários. Essas práticas, portanto, não são desenvolvidas em sua plenitude no processo de alfabetização inicial. 
Trata-se de um processo contínuo e difuso de aquisição de destrezas que possibilitam o desenvolvimento do 
raciocínio, apreensão da realidade, além do acesso à cultura e, consequentemente, do conhecimento.

Por alfabetização avançada, entende-se o domínio dos processos de compreensão e as formas de 
produção	dos	textos	de	circulação	social	que	possibilitam	o	desempenho	autônomo	e	eficaz	na	sociedade	
e a oportunidade de acrescentar a aprendizagem nos distintos campos do conhecimento. A alfabetização 
avançada fortalece as habilidades de leitura e escrita dos alunos, de forma a capacitá-los para seguir 
aprendendo	os	conteúdos	disciplinares	de	diversas	áreas	curriculares	com	crescentes	níveis	de	complexidade	
(Pérsico y Contin, 2005).

Essa	alfabetização	oferece	aos	alunos	a	possibilidade	de	permanecer	na	escola	e	evitar	repetições	na	
medida	em	que	eles	ampliam	os	níveis	de	leitura	e	escrita.	Fica	claro	assim	que	a	alfabetização	supõe,	além	do	
acesso, a apropriação da escrita como bem simbólico da humanidade. Como consequência dessa apropriação, 
espera-se que o sujeito desenvolva sua vida pessoal, no sentido de ter a igualdade de oportunidades 
educativas,	a	emancipação	e	o	exercício	de	sua	cidadania.	Constituídas	em	elementos	de	ensino,	a	leitura	e	
a escrita tem fundamental importância no delineamento da trajetória escolar dos alunos.

Entre	as	 teorias	psicológicas	destaca-se	a	sociointeracionista,	 representada	por	Lev	S.	Vigotski,	figura	
fundamental no campo do ensino e da psicologia humana. Entre seus conceitos, a mediação é uma 
das características fundamentais da consciência humana. Sua perspectiva de ensino/aprendizagem 
e	da	alfabetização	 tem	 influenciado	 significativamente	o	pensamento	atual	acerca	da	alfabetização.	 
O desenvolvimento mental é visto como processo histórico no qual o meio social induz o desenvolvimento 
do	processo	de	mediação	e	outras	funções	mentais.

Os PCN’s Língua Portuguesa também concebem a alfabetização como um processo, mas não um processo 
baseado na percepção e memorização, mas na compreensão não só do que a escrita representa, como 
também	de	que	forma	ela	representa	graficamente	a	linguagem.	(Brasil,	1998).	Assim,	a	alfabetização	é	um	
reflexo	da	consciência	social	dos	seres	humanos	e,	sem	ela,	eles	seriam	incapazes	de	participar	ativamente	na	
vida e alcançar seu potencial total como indivíduos. Pode-se pensar daí que a alfabetização seja um requisito 
para o progresso social e humano por meio do qual se dá a democratização do saber.

Freire	e	Macedo	(1990),	definem	a	alfabetização	na	perspectiva	de	uma	política	cultural.	Para	eles,	a	
alfabetização é analisada conforme funcione para reproduzir a formação social ou como um conjunto de 
práticas culturais que promove a mudança de democrática e emancipadora. Assim, concebem a alfabetização 
como uma relação entre os educandos e o mundo, mediada pela prática transformadora desse mundo, que 
tem lugar precisamente no ambiente em que se movem os educandos.
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Compreendido como processo de democratização, a alfabetização implica em meios para a oferta de 
escolarização às minorias sociais, culturais e étnicas. Portanto, espera-se que, nesse processo educativo 
e também socializador, as crianças se movam em direção a uma conquista progressiva e gradual das 
competências operacionais e simbólicas que facilitem seu acesso ao mundo da cultura escrita. Desse modo, a 
alfabetização fornece recursos para desenvolver habilidades cognitivas para pensar, diferenciar, integrar, ou 
seja, processos de compreensão da realidade sem que desenvolva a autoestima e a valorização de si mesmo.

A este respeito, vale notar que, além de possibilitar o sucesso escolar e social dos alunos, a alfabetização 
permite	o	exercício	da	cidadania.	Não	ter	acesso	à	alfabetização	é	uma	condição	de	marginalização	social	
muito forte. Então, a alfabetização não é uma aquisição natural. Para aprender a linguagem escrita e 
desenvolver a alfabetização de modo que passe a usar as habilidades envolvidas nesse processo, dependem 
de	circunstâncias	sociais	e	culturais	concretas.	Exerce	 influência	no	desenvolvimento	da	alfabetização	o	
processo	social	que	envolve	as	relações	das	crianças	com	as	pessoas	que	lhes	servem	como	modelo	de	leitor	
e escritor em seu ambiente familiar, estendendo para outros ambientes mais amplos.

Ainda é muito comum professores tratarem os alunos, quando chegam à escola, como se eles nada 
soubessem	acerca	da	linguagem	escrita.	Esses	professores	concebem	a	escrita	como	uma	tarefa	exclusivamente	
escolar.	Embora	os	rituais	da	alfabetização	se	iniciem	na	escola,	não	há	dúvidas	de	que	a	escrita	tem	sua	
origem fora dela, pois as crianças que vivem em comunidades letradas, participam diariamente de diversos 
atos de leitura e escrita no seu cotidiano. Ler e escrever são habilidades que vão sendo aperfeiçoadas ao 
longo	do	tempo.	A	escrita	com	autonomia	garante	cada	vez	mais	o	acesso	a	informações	e	à	continuidade	
da aprendizagem.

Descrição e análise das práticas

As propostas de alfabetização atualmente passam a compreender também a alfabetização como a porta 
de entrada para a aprendizagem ao longo da vida. Essa concepção tem seu foco na atenção às práticas e 
situações	com	a	cultura	escrita.	Assim,	enfatiza-se	o	conceito	de	alfabetização	como	algo	que	vincula	ao	
aprendizado	e	uso	de	habilidades	de	leitura	e	escrita	no	contexto	das	práticas	sociais.	Essa	mesma	concepção	
é	também	a	adotada	pelo	município	de	Vitória	da	Conquista,	no	contexto	dos	Programas	de	alfabetização:	
Pacto pela alfabetização e PNAIC – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Segue, assim, uma 
descrição	e	análise	sucinta	das	concepções	de	alfabetização	adotadas	pelas	professoras	alfabetizadoras	da	
rede municipal de ensino.

As	professoras	entrevistadas	foram	divididas	em	três	grupos,	conforme	suas	concepções.	No	grupo	I	reúnem	
as professoras cuja concepção de alfabetização se limita à aquisição da habilidade de ler e escrever; no 
grupo II as professoras que percebem a alfabetização como aquisição e interpretação da leitura e, no grupo 
III,	reúnem	as	professoras	que	concebem	a	alfabetização	como	aprendizado	e	o	uso	da	leitura	e	da	escrita	
como práticas sociais.

As professoras foram nomeadas com as letras do alfabeto (Professora A, professora B etc.) para preservar 
sua identidade. Conforme as narrativas de todas as professoras do grupo I, a concepção de alfabetização 
continua	compreendida	como	a	aquisição	do	código	escrito.	Seguem	algumas	das	narrativas	que	expressam	
a concepção de alfabetização:

[...] Ser alfabetizado é saber ler e escrever (Professora A).

Alfabetização	é	saber	relacionar	as	letras	aos	sons	e	ler	as	palavras	e	textos	[...]	(Professora	H).

Alfabetização	é	o	processo	de	saber	codificar	e	decodificar	[...]	(Professora	J).

Alfabetização é saber ler e escrever [...] (Professora N).

[...] Quando as crianças aprendem a leitura e a escrita [...] (Professora Q).
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Essas professoras concebem a alfabetização como uma habilidade meramente mecânica. Todas elas 
disseram	que	a	alfabetização	está	exclusivamente	relacionada	ao	ato	de	ler	e	escrever.	Suas	narrativas	foram	
breves	e	sem	demonstração	de	conhecimento	de	conceitos	técnico-científicos.	Tais	narrativas	denotam	a	
relatividade	e	imprecisão	com	que	se	tem	usado	o	termo	alfabetização	nos	dias	de	hoje.	Isso	se	explica,	
de	certa	forma,	pela	dificuldade	de	comprovar	diretamente	as	habilidades	com	que	contam	as	pessoas	e	
estabelecer o nível de leitura e escrita que permitam considerá-las como alfabetizadas.

O	domínio	do	código,	como	propõe	essas	professoras,	para	considerar	a	pessoa	alfabetizada	é	apenas	
parte, talvez a primeira, de um processo mais amplo para a alfabetização. O aprendizado da língua não pode 
se restringir apenas ao aprendizado de suas estruturas, mas é, sobretudo, o aprendizado de formas de pensar 
e transformar o mundo, além de agir sobre ele. Do mesmo modo, o processo de alfabetização não pode se 
restringir apenas ao saber ler e escrever mecanicamente. Na sociedade de hoje, adquirir uma tecnologia de 
codificar	e	decodificar	não	é	suficiente	para	o	exercício	da	cidadania.

Esse conceito de alfabetização, restrito às competências do ler e do escrever, se associa ao termo 
analfabetismo	 (associado	às	condições	estruturais	da	sociedade).	A	 reprodução	do	analfabetismo	está	
vinculada	às	condições	de	pobreza	e	a	negação	de	acesso	à	educação	de	qualidade	para	a	população.	Isto	
é, fundamentalmente, um fenômeno social, relacionado com a distribuição do conhecimento na sociedade.

O	conceito	de	alfabetização	impacta	no	planejamento	e	execução	dos	programas	e	projetos	pedagógicos	
de	alfabetização.	Isto	implica	dizer	que	a	maneira	como	se	define	a	alfabetização	é	refletida	nas	metas	e	
estratégias adotadas pelos métodos de ensino e aprendizagem, na formação dos professores, nos materiais 
didáticos	e	os	programas	de	estudo,	bem	como	na	forma	de	avaliar	e	dar	seguimento	às	ações.	No	entanto,	
constata-se que a concepção de alfabetização dessas professoras contraria a concepção adotada pelos 
Programas PACTO e PNAIC, implantado no município.

Verifica-se	que	essa	concepção	de	alfabetização	privilegia	a	faceta	sonora	da	alfabetização	e,	daí,	não	
é	difícil	de	pensar	as	práticas	pedagógicas	desenvolvidas.	Como	afirma	Barbosa	(2009,	p.73),	“[...]	o	processo	
de alfabetização desenvolve uma das possibilidades de acessar o sistema de escrita [...] Na escola a criança 
aprende	uma	modalidade	de	leitura	rudimentar,	massificada	pelas	metodologias	tradicionais”.	Tomando	
como	princípio	a	concepção	adotada,	espera-se	que	as	práticas	sejam	exatamente	assim:	voltadas	para	a	
pura	e	simples	decodificação	e	cópia.

Chama a atenção o fato de ser a maioria das professoras alfabetizadoras, participantes deste estudo, que 
adotam ainda essa concepção. Mesmo que elas tenham participado da formação continuada de um e de 
outro programa, é de se pensar que elas não se apropriaram dos referenciais teórico-metodológicos desses 
programas.	Como	consequência,	é	possível	prever	também	a	não	influência	dessa	concepção	na	prática	
pedagógica,	ainda	mais	se	considerar	que	a	concepção	seja	definidora	das	atividades	didático-pedagógicas,	
ou seja, as atividades didático-pedagógicas tendem a ser um ato mecânico de ler e escrever.

Nas narrativas de todas as professoras do grupo I, sobre como elas concebem alfabetização, aparecem 
a	expressão	“saber ler e escrever” ou “aprender ler e escrever”.	Isso	merece	uma	reflexão,	principalmente	
porque,	pelo	menos	no	Brasil,	é	bastante	polêmica	a	definição	dos	termos	ler e escrever. O dicionário de 
Koogan	e	Houaiss,	edição	de	1999,	define	o	vocábulo	“ler”	como	“distinguir	e	saber	reunir	as	letras”;	“percorrer	
com	os	olhos	o	que	está	escrito	ou	impresso	em	voz	alta	ou	baixa”	e	escrever	é	“exprimir-se	por	sinais	gráficos,	
caracteres convencionais”.

Essa	definição	foi	tradicionalmente	percebida	pela	escola	como	lógica	instrumental,	implícita	nas	práticas	
pedagógicas.	Subjacente	à	teoria	empirista,	tais	práticas	percebem	a	leitura	como	decodificação	pura	dos	
grafemas em fonemas e escrita como uma atividade meramente motora, na qual o sujeito associa os estímulos 
sonoros-auditivos.	Com	base	na	definição	das	professoras	acima	referidas,	 ler	 significa	decifrar,	ou	seja,	
dominar a correspondência entre grafemas e fonemas. Essa concepção integra a metodologia tradicional de 
alfabetização	que,	segundo	a	professora	H,	[...]	alfabetizar	é	ter	a	competência	para	decifrar	o	código	escrito	[...].

Essa	 concepção	e	prática	de	 alfabetização	 se	 fundamentam	na	 teoria	 empirista,	 para	quem	 “o	
desenvolvimento,	identificado	como	comportamento,	deriva	da	ação	causal	exercida	pelos	objetos	exteriores	
sobre os mecanismos nervosos e cerebrais” (Oswald, 1996, p.58). Nessa perspectiva, o professor concebe a 
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criança como um ser passivo e, portanto, a aprendizagem ocorre por meio da repetição, treino e memorização. 
As atividades de escrita são meramente atividades motoras. As práticas de sala de aula são destituídas do 
diálogo,	alimentando,	assim,	relações	entre	professor	e	aluno	pautadas	na	dominação	e	submissão.

Para romper com essas práticas mecânicas, a leitura e a escrita precisam fazer sentidos para os estudantes. 
Em	sendo	um	processo	ideovisual,	no	ato	de	ler,“[...]	o	leitor	constrói	o	significado	do	texto	escrito,	é	um	
fabricante do sentido. Sendo assim, aprender a ler é aprender a fabricar sentidos a partir do estimulo da 
palavra impressa: ler é um meio de produção de sentido” (Barbosa, 2009, p.75/76). A escrita, para esse 
autor,	é	muito	mais	do	que	a	simples	cópia,	“[...]	é	um	sistema	gráfico	de	armazenamento	e	recuperação	da	
informação” (Barbosa, 2009, p.72).

Constatou-se,	durante	as	observações	que	todas	as	professoras	que	compõem	o	grupo	I	têm	como	suporte	
didático básico o livro didático, em especial, a cartilha de alfabetização. É preciso dizer que, mesmo tendo 
sido	observadas	aulas	de	todas	essas	professoras,	não	aparecem,	no	contexto	desta	análise	um	relato	de	cada	
uma	delas	dada	a	insuficiência	do	espaço.	No	entanto,	afirma-se	as	semelhanças	entre	as	práticas	de	todas	
elas no tocante ao trabalho com a leitura e a escrita em sala de aula.

A	aula	de	leitura	desenvolvida	pela	professora	A,	por	exemplo,	denota	a	coerência	entre	a	concepção	e	a	
prática	por	não	ultrapassar	os	limites	da	simples	decodificação	dos	sinais	gráficos	e	não	permitir,	portanto,	
a	participação	dos	alunos	como	sujeitos	da	interação	texto	versus	leitor.	O	texto	trabalhado,	intitulado	“A 
vaca”,	extraído	da	cartilha	Porta Aberta,	adotada	pela	escola.	A	professora	fez	a	leitura	do	texto	(transcrito	na	
lousa)	por	duas	vezes,	apontando	palavra	por	palavra	para	que	os	alunos	memorizassem	e	ou	identificassem	
cada	palavra	do	texto.	A	terceira	leitura	pela	professora	foi	acompanhada	pelos	alunos.	Por	fim,	a	professora	
solicitou	que	os	alunos	fizessem	a	leitura	do	texto	sem	a	sua	participação.	No	entanto,	ela	foi	apontando	
palavra	por	palavra	para	que	eles	 lessem.	 Foi	possível	perceber	que	os	alunos	fizeram	a	 leitura	por	
memorização, pois não havia correspondência entre as palavras apontadas pela professora e as palavras lidas.

Nessa	prática	não	houve	nenhum	tipo	de	exploração	do	texto	ou	da	leitura,	melhor,	não	houve	leitura,	pois	
nada	o	texto	disse	aos	alunos,	nem	os	alunos	ao	texto,	não	houve,	pois,	interação	entre	o	texto	e	os	leitores.	
Essa prática está relacionada

[...] ao lugar cada vez menor que a leitura tem no cotidiano do brasileiro, à pobreza no seu am-

biente de letramento (o material escrito com o qual ele entra em contato, tanto dentro como 

fora	da	escola),	ou	ainda,	à	própria	formação	precária	de	um	grande	número	de	profissionais	

da escrita, que não são leitores, tendo, no entanto, que ensinar a ler e a gostar de ler (Kleiman, 

2002, p.15).

Enquanto não mudar essa prática, ou seja, enquanto não formar professores competentes para o ensino 
da leitura, ela vai continuar sendo concebida e praticada de forma tortuosa de decifração de palavras, 
desprovida de interesse. O não gostar de ler ou o não interesse dos alunos pelo ato de ler pode ser mais 
traduzido como desprazer pelo tipo de leitura que é desenvolvida em sala de aula.

Não	há	como	dizer	que	essas	práticas	não	sejam	“[...]	desmotivadoras,	perversas	até,	pelas	consequências	
nefastas	que	trazem,	provém,	basicamente,	de	concepções	erradas	sobre	a	natureza	do	texto	e	da	leitura,	e,	
portanto, da linguagem” (Kleiman, 2002, 16). Essa prática empobrecedora de leitura equivale à não leitura, 
podendo	mesmo	ser	dispensada,	uma	vez	que	ela	em	nada	acrescenta	ou	modifica	os	conhecimentos	dos	alunos.

Em relação à escrita, primeiro é preciso de dizer que aqui ela é concebida como uma construção 
histórico-cultural e, portanto, seu ensino deve ser organizado de modo que seja necessária aos alunos, 
que	seja	significativa,	conforme	propõe	Vigotski	(2003).	Nesse	caso,	o	papel	do	professor	é	um	papel	de	
mediador	que	poderá	auxiliar	seus	alunos	a	descobrirem	o	variado	mundo	de	escritas	que,	muitas	vezes	
eles	até	já	conheçam.	Basta,	nesse	sentido,	o	professor,	juntamente	com	os	alunos,	explorar	o	diversificado	
material escrito disponível no cotidiano como placas, cartazes, os nomes nas fachadas das casas comerciais, 
avisos, jornais, revistas etc.
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No entanto, entre as práticas docentes observadas, referentes ao trabalho com a escrita, constatou-se 
que,	em	sua	maioria,	predominam	práticas	de	escrita	mecânica,	descontextualizada	e,	por	isso	mesmo,	
ignoram	a	existência	de	um	sujeito	aprendiz	na	construção	e	elaboração	de	hipóteses	da	representação	
gráfica	da	língua.	As	atividades	didático-pedagógicas	das	professoras	do	grupo	I	e	de	parte	das	professoras	
dos	grupos	II	e	III	se	centram	em	atividades	de	escrita	que	exigem	apenas	habilidades	motoras	de	produção	
de	sinais	gráficos.

As	atividades	de	escrita,	 relacionadas	ao	 texto,	desenvolvidas	pela	professora	 tinham	as	mesmas	
características:	eram	exercícios	cujos	enunciados	eram	“Leia	e	copie”,	“Junte	as	sílabas	e	forme	palavras”,	
“forme	palavras	com	a	sílaba	tal”	etc.	Não	é	difícil	perceber	que	essa	prática	de	escrita	é,	além	de	artificial,	
inexpressiva,	pois	valoriza	a	palavra	descontextualizada	e	desvinculada	de	um	contexto	comunicativo,	que	
a	torna	vazia	de	sentido.	De	acordo	com	Antunes	(2006),	esse	tipo	de	exercício	afasta	os	alunos	daquilo	
que	eles	fazem	quando	interagem	com	os	outros,	que	é	construir	sentenças	significativas	ou	enunciados	
comunicativos.

O segundo grupo, formado pelas professoras B, C, F e L apresentaram em suas narrativas uma concepção 
para a alfabetização semelhante às do grupo I. Elas chamam a atenção para o ato de interpretar, além 
de saber ler e escrever. Para esse grupo de professoras, os alunos devem também interpretar, para serem 
considerados como alfabetizados. No entanto, em suas práticas de sala de aula, não se observam esse 
avanço da concepção. As professoras reconhecem e percebem os níveis de desenvolvimento da leitura e 
da	escrita	de	seus	alunos,	mas	pouco	ou	nada	fazem	a	partir	desse	conhecimento.	Assim	se	expressou	a	
professora B:

A	alfabetização	é	um	processo	muito	complexo.	Tenho	anos	alfabetizando	e	percebo	que	o	

desafio	é	cada	vez	maior.	Os	alunos	estão	dando	muito	trabalho	para	aprender.	Eu	sigo	o	passo	

a	passo	da	aula	e	eles	não	acompanham.	Em	minha	turma	de	3º	ano,	tem	alguns	repetentes	

e mesmo assim ainda não estão alfabetizados, porque para mim a alfabetização é quando o 

aluno já sabe ler e interpretar o que lê. A maioria de meus alunos lê tudo o que eu levo para 

sala,	mas	não	sabe	falar	nada	do	que	foi	lido	e	aí	eu	fico	impressionada.

Por	sua	vez,	a	professora	L	afirma	que

O que garante a alfabetização é a leitura e a interpretação. De nada adianta saber ler e não 

saber interpretar. Eu esforço com meus alunos para eles aprenderem a ler e a interpretar. Por 

isso, eu trabalho muita leitura, mas estou sentido que não está adiantando muito. Eles leem 

mal e não interpretam nada.

Verifica-se	nessas	narrativas,	entre	outras	coisas,	a	dissociação	de	ler	e	interpretar.	Se	ler	e	interpretar	
são	ações	distintas,	a	definição	de	ler,	para	esse	grupo	de	professoras,	parece	ser	a	mesma	do	grupo	anterior,	
isto	é,	ler	é	apenas	decodificar;	é	uma	realização	exclusivamente	mecânica.	Como	as	próprias	professoras	
afirmam	que	os	alunos	leem	tudo	e	não	interpretam	nada,	parece	ser	o	mesmo	que	dizer	que	nenhum	
valor tem essa leitura, pois é como se não a tivesse feito. O esforço que a professora diz desenvolver para 
ajudar	aos	alunos	não	foi	percebido	durante	as	observações.

Entre	as	contradições,	além	da	afirmação	de	que	os	alunos	leem,	mas	não	interpretam,	diz	das	ações	
pedagógicas das próprias professoras. A certeza de que os alunos sabem ler, mas não sabem interpretar, 
implica a certeza de que é preciso ensinar aos alunos a desenvolverem a atividade que eles ainda não 
aprenderam.	Os	alunos	não	vão	conseguir	nunca	interpretar	um	texto,	como	desejam	os	professores,	caso	
não sejam orientados sobre como fazê-lo. Para isso, toda leitura a ser realizada em sala de aula, precisa 
ter,	com	clareza,	objetivos	definidos,	além	de	estratégias	adequadas	para	o	seu	ensino.	De	acordo	com	
Solé (1992, p.18),
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[…]	Para	leer	necesitamos,	simultáneamente,	manejar	con	soltura	las	habilidades	de	descodifica-

ción	y	aportar	al	texto	nuestros	objetivos,	ideas	y	experiencias	previas;	necesitamos	implicarnos	

en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el 

texto	y	en	nuestro	propio	bagaje,	y	en	un	proceso	que	permita	encontrar	o	rechazar	las	predic-

ciones e inferencias de que se hablaba.

As narrativas das professoras trazem ainda outra revelação – o autoritarismo, que é inerente aos métodos 
utilizados.	Esse	autoritarismo	se	refere	à	“[...]	crença	de	que	o	professor	é	o	único	e	verdadeiro	detentor	do	
conhecimento	sobre	a	língua	escrita	e	que,	portanto,	sua	autoridade	pedagógica	não	pode	ser	desafiada	ou	
questionada [...]” (Azevedo, 2009, p.43). Independente do desejo ou da intenção, por parte das professoras, a 
língua escrita é vista como um objeto escolar e não como uma prática social, conforme as práticas adotadas 
pelos	métodos	de	alfabetização,	subjacentes	ao	empirismo.	O	autoritarismo	dessa	prática	se	configura	com	
a	pretensão	de	que	o	domínio	da	escrita	ocorra	por	meio	de	um	exercício	de	arbitrariedade	pedagógica.

O terceiro grupo, formado pelas professoras E, G, O, R e T apresenta um diferencial em relação aos 
outros dois grupos. Além do aprendizado da leitura e da escrita, essas professoras acreditam que a 
alfabetização esteja também relacionada ao uso social da leitura e da escrita nas práticas cotidianas. Essa 
concepção sustenta que o processo de alfabetização se organize de forma que a leitura e a escrita sejam 
compreendidas	pelos	alunos	como	atividades	sociais	significativas.	Tais	atividades	devem	envolver	o	uso	da	
língua	em	contextos	discursivos	reais	e,	para	tal,	deve-se	selecionar	textos	significativos	e	contextualizados	
para	serem	estudados	em	sala	de	aula.	As	narrativas	dessas	professoras	confirmam	essas	ideias:	“Não	basta	
ao	aluno	aprender	a	ler	e	a	escrever.	Isso	não	é	suficiente	para	ser	considerado	alfabetizado.	Acredito	
que é preciso fazer uso da leitura e da escrita na vida cotidiana, ou seja, conhecer a função da escrita, sua 
importância [...]” (Professora G).

A concepção dessas professoras está fundamentada na teoria sociointeracionista. Subjacente às 
narrativas	dessas	professoras,	pode-se	identificar	uma	concepção	de	sujeito	como	um	ser	social.	Conceber	
o aluno como sujeito social e compreender a importância da linguagem na constituição do conhecimento, 
“[...]	trazem	para	as	práticas	de	leitura	e	escrita	uma	implicação	metodológica	decisiva	à	suspensão	do	
poder	que	a	escola	confere	à	escrita:	a	aproximação	da	escrita	com	as	experiências	histórico-culturais,	as	
quais se materializam na linguagem, na oralidade” (Oswald, 1996, p.64).

As práticas pedagógicas de pelo menos três dessas professoras nem sempre comungam com suas 
concepções	de	alfabetização.	As	 atividades	de	 leitura	e	 escrita	desenvolvidas	 faz	uso	das	mesmas	
estratégias que as professoras do grupo I, o que revelam contradição entre o conhecer e o fazer. Isso 
deixa	uma	indagação:	por	que	as	professoras	continuam	desenvolvendo	práticas	de	leitura	e	escrita	com	
ênfase	na	decodificação	e	codificação	se	elas	consideram	a	alfabetização	mais	do	que	o	aprendizado	da	
tecnologia do ler e do escrever?

A	prática	de	leitura	desenvolvida	pela	professora	H,	com	o	texto	“A cigarra e a formiga” La Fontaine, por 
exemplo,	em	nada	corresponde	à	sua	concepção.	A	professora	se	limitou	a	ler	o	texto	para	os	alunos,	num	
primeiro momento, e em seguida repetiu a leitura e solicitou que os alunos a acompanhassem durante a 
leitura.	Por	fim,	solicitou	que	os	alunos	fizessem	a	leitura	do	texto	sozinhos.	Em	nenhum	momento	se	observou	
qualquer	discussão	acerca	do	texto.	Enfim,	não	houve	apreciação	do	conteúdo	do	texto,	dos	diversos	aspectos	
da	intertextualidade,	como	os	vários	textos	que	tratam	do	mesmo	assunto,	ou	que	fazem	referência	a	esse	
texto,	além	das	comparações	que	podem	ser	estabelecidas	com	vivências,	inclusive	dos	próprios	alunos.	Como	
atividade	de	escrita,	a	professora	apresentou	um	roteiro	com	as	seguintes	questões:	1.“Quais os animais que 
aparecem na história”?; 2.“Do que fala a história”?; 3.“Qual era o animal trabalhador”?; 4. “Qual era o animal 
preguiçoso”? e 5. “Qual dos dois animais preocupava com a sua alimentação”?

Pode-se assim dizer que as práticas de leitura se afastam da concepção de Freire e Macedo (1990), que 
percebe a leitura e a escrita como atividades dialógicas que ocorrem no meio social através do processo 
histórico	de	humanização.	As	práticas	descritas	acima	descartam	as	concepções	teóricas	acerca	da	leitura,	
entre	elas	a	de	Foucambert	(1994,	p.43),	para	quem	“ler	significa	ser	questionado	pelo	mundo	e	por	si	
mesmo.	Significa	que	certas	respostas	podem	ser	encontradas	na	escrita”.
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Fica evidente que essas professoras não conseguiram ainda superar a prática formalista e mecânica 
da leitura, e continuam acreditando que o aprendizado da leitura se dá quando os alunos decoram os 
signos linguísticos, prevalecendo o aprender por apreender o aprender por aprender, sem dar motivos nem 
justificativas	aos	alunos.	Uma	prática	oposta	possibilitaria	a	compreensão	da	função	da	leitura	bem	como	o	
seu papel na vida do indivíduo e da sociedade. É preciso romper com essas práticas de leitura, pois

A	leitura	não	pode	ser	confundida	com	decodificação	de	sinais,	com	reprodução	mecânica	de	

informações	ou	com	respostas	convergentes	a	estímulos	escritos	pré-elaborados.	Esta	confusão	

nada mais faz do que decretar a morte do leitor, transformando-o num consumidor passivo de 

mensagens	não-significativas	e	irrelevantes	(Silva,	2005,	p.96).

As	práticas	equivocadas	de	 leitura	são	definidas	por	Kleiman	 (2000)	como	decodificação,	na	qual	as	
atividades	se	restringem	ao	reconhecimento	de	palavras	idênticas	no	texto,	nas	perguntas	ou	comentários;	
como	avaliação,	devendo	ser	feita	em	voz	alta	para	verificar	a	pontuação	e	a	pronúncia	corretas	ou	por	meio	
de	resumos,	relatórios	e	preenchimento	de	fichas.	Essa	prática	de	leitura	pode	também	ser	definida	como	
autoritária,	por	pressupor	a	existência	de	apenas	um	meio	de	abordar	o	texto.

Algumas considerações

As práticas pedagógicas desenvolvidas no interior da sala de aula com o objetivo de alfabetizar as crianças 
denunciam	o	não	conhecimento,	por	parte	das	professoras,	das	concepções	de	leitura	e	de	escrita,	o	que	
torna	fundamental	para	que	elas	possam	refletir	sobre	a	importância	que	a	leitura	tem	para	os	alunos	como	
processo	de	ensino/aprendizagem.	Essas	constatações	sugerem	o	quanto	as	professoras	ainda	precisam	
de	uma	formação	sólida	para	o	desafio	da	alfabetização	de	crianças,	o	quanto	devem	conhecer	acerca	das	
estratégias de leitura para que possam desenvolver melhor suas práticas, possibilitando, assim, que os alunos 
dominem	tais	estratégias	e	passam	a	realizar	leituras	de	forma	significativa,	além	do	reconhecimento	da	
função	que	ela	exerce	dentro	e	fora	do	contexto	escolar.

A	leitura,	simples	decodificação,	como	as	observadas,	é	uma	atividade	dispensável	e	significa	desrespeito	
ao	autor,	além	de	consistir	em	fazer	perguntas	sobre	o	texto	que	não	contribuem	para	o	desenvolvimento	
cognitivo	dos	alunos.	A	esse	tipo	de	leitura,	da	qual	se	faz	apenas	uma	abordagem	ou	uma	única	forma	de	
compreensão,	chama-se	de	leitura	autoritária.	Nessa	forma	de	abordagem	do	texto,	não	se	consideram	as	
leituras	/	compreensões	que	os	alunos	apresentam.	A	palavra	final,	o	parecer	e	ou	a	interpretação	é	dada	
pelo professor. Assim, ocorreu, pelo menos em todas as aulas das professoras que concebem alfabetização 
como habilidade de ler e escrever.

A observação das práticas pedagógicas permitiu dizer que o aprendizado e desenvolvimento da leitura no 
contexto	escolar	pressupõe	dois	elementos	básicos,	ausentes	nas	práticas	das	professoras:	o	primeiro	trata-se	
da	necessidade	de	os	alunos	aprenderem	a	ler	de	forma	sistemática	–	decodificar/compreender	e	o	segundo,	
que	está	imbricado	no	primeiro,	refere-se	à	formação	do	aluno	como	um	leitor	proficiente,	devendo	esses	
dois elementos ocorrer de forma simultânea.

Daí, constata-se que a concepção de alfabetização das professoras não ultrapassa os limites do 
saber	 ler	e	escrever	–	decodificar	e	codificar.	Portanto,	 suas	práticas	pedagógicas	valorizam	exercícios	
descontextualizados,	que	exigem	dos	alunos	apenas	a	decodificação,	em	nome	da	leitura;	a	cópia	de	palavras	
e	frases	em	nome	da	escrita;	a	reescrita	de	textos,	em	nome	de	produção	textual,	entre	outras.	Enfim,	as	
atividades são mecânicas e, em nada contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Desse modo, 
tem-se	a	convicção	de	que	as	dificuldades	que	os	alunos	têm	enfrentado	no	processo	de	alfabetização	escolar	
ou	as	dificuldades	que	a	escola	tem	de	ensinar	estejam	relacionadas	à	precária	formação	dos	professores;	
à prática pedagógica do professor que não sustenta um processo efetivo de alfabetização e aos materiais 
didáticos	utilizados	que	são	parcos,	insuficientes	e,	muitas	vezes	inexistem.
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A escrita de textos na alfabetização

Dania Monteiro Vieira Costa1

Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes

Resumo: Discute	a	possibilidade	de	as	crianças	escreverem	textos	na	alfabetização.	É	o	desdobramento	de	
uma pesquisa realizada com crianças de 6 a 7 anos de idade em instituição de ensino fundamental da rede 
pública	de	Vila	Velha	–	ES,	em	2011	e	finalizada	em	2013,	que	investigou	a	questão:	No	processo	inicial	da	
alfabetização,	as	crianças	escrevem	textos	para	dialogar	com	o	outro?	Realiza	um	estudo	de	caso	e	utiliza	
como técnica de produção de dados a observação participante. Conclui que quando incentivadas a escrever, 
as	crianças	produzem	textos	para	se	relacionar	com	o	outro	realizando,	assim,	seus	projetos	discursivos	por	
meio	da	escrita	de	enunciados	escritos	carregados	de	suas	histórias	de	vida,	seus	conflitos,	afetos	e	desejos	e	
durante	esse	processo	dialogam	a	respeito	de	suas	ideias	sobre	o	sistema	de	escrita,	refletindo	sobre	os	aspectos	
discursivos e linguísticos da linguagem escrita.
Palavras-chave:	Alfabetização.	Produção	de	Textos.	Criança.

1 Professora do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. dania_vieira@ig.com.br.com.br
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Iniciando a conversa

Ao	desenvolvermos	uma	pesquisa	 sobre	a	escrita	de	 textos	pelas	crianças	em	processo	 inicial	da	
alfabetização,	ouvíamos	as	seguintes	perguntas:	“Como	assim?	Elas	escrevem?	Elas	ainda	estão	aprendendo,	
como	vão	escrever	textos?”.	Parece-nos	que	essa	é	uma	forte	crença	na	escola.	As	crianças	só	poderão	escrever	
os	seus	primeiros	textos	quando	dominarem	a	última	lição	proposta	pelo	método	e/ou	cartilha	ou,	ainda,	
quando alcançarem a hipótese alfabética de aquisição da escrita.

Assim, primeiro, a criança estuda criteriosamente a língua repartida em sílabas, fonemas e suas 
representações	gráficas,	depois	vai	juntar	os	fonemas,	as	sílabas	e	formar	frases	e,	finalmente,	pode	escrever	
textos.	Ou,	ainda,	primeiro,	ela	constrói	suas	hipóteses	sobre	as	relações	entre	o	oral	e	o	escrito,	passando	
pelas hipóteses silábica, silábico-alfabética e, quando estiver na hipótese alfabética, temos uma criança que 
tem	o	domínio	do	caráter	alfabético	da	escrita,	podendo	agora	escrever	textos.	Essas	são	concepções	de	
aprendizagem	da	língua	escrita	que	estão	fortemente	arraigadas	na	escola	e	que	estão	na	base	das	questões	
enunciadas:	“Como	assim?	Elas	escrevem?	Elas	ainda	estão	aprendendo,	como	vão	escrever	textos?”.	Essas	
são	algumas	ponderações	e	inquietações	que	perpassarão	a	nossa	discussão.

O estudo foi realizado durante o ano de 2011 (e concluído em 2013) em uma turma de crianças com 6 e 
7	anos	que	integravam	uma	turma	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	de	uma	instituição	pública	de	ensino	do	
sistema municipal da cidade de Vila Velha – ES. Vale destacar que estivemos durante 67 dias na escola. Desses, 
40	dias	participamos	do	processo	produção	de	textos	pelas	crianças.	Durante	17	dias	realizamos	observação	
das aulas, bem como a participação em atividades desenvolvidas na escola (mostra cultural, leitura de livros, 
semana da criança e etc). Desse modo, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, cujas técnicas de 
produção de dados foram a observação participante constituída a partir do incentivo às crianças a escreverem 
para	dialogar	com	o	outro.	Também	é	importante	esclarecer	que	filmamos	o	processo	de	produção	de	textos	
realizado	pelas	crianças	e	transcrevemos	essas	filmagens	com	o	objetivo	compreender	os	processos	que	se	
desenvolvem nas crianças durante esse processo e durante os anos de 2012 e 2013 desenvolvemos a análise 
dessas	produções,	finalizando,	assim,	nosso	relatório	de	pesquisa.

Quando	nos	inserimos	na	escola	e,	diante	das	dúvidas	de	diferentes	atores	do	ambiente	escolar	(e	das	
nossas	próprias	dúvidas)	a	respeito	da	possibilidade	de	as	crianças	escreverem	textos,	foi	necessário	refletir	
sobre	as	seguintes	as	questões:	a	produção	de	textos	somente	pode	ser	trabalhada	após	o	amadurecimento	
de	funções	psicológicas	ligadas	a	apropriação	da	escrita	e	da	leitura?	De	certo	modo,	determinados	conceitos	
de alfabetização assinalam com uma resposta positiva para essa questão. Isto é, para muitos estudiosos, a 
alfabetização	é	definida	como	processo	de	aquisição	do	código	escrito,	ou	seja,	das	habilidades	básicas	de	
leitura	e	de	escrita.	Seriam,	então,	essas	habilidades	básicas,	de	decodificação	e	codificação,	os	requisitos	
para	a	produção	de	textos?	Ou	a	capacidade	de	relacionar	o	oral	e	o	escrito	se	constitui	também	no	processo	
de	produção	de	textos?

Compreendemos que no início do processo de alfabetização, como assinala Gontijo (2003, p.137) 
fundamentada	em	Vigotski,	que	“[...]	as	funções	psíquicas	necessárias	à	aprendizagem	da	linguagem	escrita	
não	estão	desenvolvidas	e	é	exatamente	a	sua	aprendizagem	que	levará	ao	desenvolvimento	dessas	funções”.	
Assim,	entendemos	que	é	possível	desenvolver	a	produção	de	textos	na	fase	inicial	de	alfabetização.	Esse	
trabalho	possibilita	a	criança	refletir	sobre	a	estrutura	da	língua	e	principalmente	lhe	dá	condições	para	
compreender que escrever é primordialmente interação consigo e com o outro por meio da linguagem escrita.

Nossa aposta e seus fundamentos

Nossa aposta: as crianças, no processo inicial da alfabetização, produzem textos e, mais que isso, escrevem 
para dialogar com o Outro. Para fundamentar essa aposta, é necessário discutir a noção de enunciado que foi 
sendo	delineada	no	curso	das	interações	com	as	crianças,	conforme	proposta	pela	concepção	bakhtiniana	
de	linguagem,	pois	ela	contribui	para	pensar	a	produção	de	textos.
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O enunciado está sempre dirigido a um interlocutor que, para Bakhtin, não pode ser abstrato. Mesmo a 
linguagem	interior	é	produzida	para	um	auditório	social	bem	definido,	pois	“[...]	o	mundo	interior	e	a	reflexão	
de cada indivíduo têm um auditório social próprio bem estabelecido, em cuja atmosfera se constroem 
suas	deduções	 interiores,	 suas	motivações,	apreciações	etc.”	 (BAKHTIN,	2004,	p.112-113).	Dessa	maneira,	
o enunciado não é uma mera produção individual e nem tampouco produto de um sistema linguístico. Ao 
contrário,	ele	é	produzido	no	interior	das	relações	sociais.

Esse	é	um	elemento	essencial	para	o	entendimento	da	produção	de	textos	na	escola,	o	interlocutor	ou	o	
auditório	social	para	o	qual	os	enunciados	se	dirigem	muito	influencia	o	dizer	das	crianças.	Nesse	sentido,	
o interlocutor tem uma enorme força no processo de produção dos enunciados sejam eles orais, sejam 
escritos. Assim, a enunciação é sempre um processo no qual os sujeitos se posicionam em relação ao tema 
do	enunciado	e	também	leva	em	conta	a	posição	ou	possíveis	respostas	dos	interlocutores.	Assim,	os	textos	
elaborados pelas crianças e que serão discutidos neste artigo são unidades da comunicação discursiva, na 
medida	em	que	são	concretos	e	únicos	produzidos	no	interior	de	uma	situação	de	comunicação.	Eles	revelam	
intuitos	discursivos	das	crianças	e,	nesse	contexto,	evidenciam	o	modo	como	utilizam	os	recursos	da	linguagem	
escrita para produzir sentidos.

Bakhtin	(2006)	assinala	que	os	limites	dos	enunciados	são	definidos,	em	primeiro	lugar,	pela	alternância	
dos	sujeitos	falantes.	Essa	alternância	ocorre	precisamente	“[...]	porque	o	locutor	disse	(ou	escreveu)	tudo	
o	que	queria	dizer	num	preciso	momento	e	em	condições	precisas”.	Para	o	autor,	cada	réplica	do	diálogo,	
“[...]	por	mais	breve	e	fragmentária	que	seja,	possui	um	acabamento	específico,	que	expressa	a	posição	do	
locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com relação a essa réplica, uma posição responsiva” 
(BAKHTIN,	2006,	p.275).	Essa	possibilidade	de	réplica	não	existe,	para	Bakhtin	(2006,	p.275),	entre	“as	unidades	
da	língua	(palavras	e	orações),	quer	no	sistema	língua	(no	corte	vertical),	quer	no	interior	do	enunciado	(no	
corte	horizontal)”.	Ela	só	existe	nas	enunciações plenas.

Nesse	sentido,	os	textos	produzidos	pelas	crianças	são	enunciados	se	os	situarmos	no	contexto	de	sua	
produção e, somente assim, o entendemos como respostas a outros enunciados que os antecederam e, 
também, como elementos da cadeia discursiva que implica outras e possíveis respostas. Nessa perspectiva, os 
textos	infantis	com	quais	dialogaremos,	ao	longo	deste	texto,	são	pensados	no	recorte	das	relações	dialógicas.
Assim,	no	decorrer	de	nosso	diálogo	sobre	o	processo	de	produção	de	textos	pelas	crianças,	a	noção	de	
enunciado	foi	fundamental	para	compreendermos	uma	série	de	elementos	que	envolveram	os	textos	das	
crianças, ou seja, nosso foco não foram as supostas faltas, no que diz respeito à escrita convencional, isto é, 
aquilo	que	a	criança	não	sabia	sobre	a	escrita	alfabético-ortográfica,	mas	seus	intuitos	discursivos.

Sobre a abordagem metodológica

Com base nos pressupostos teóricos mencionados, escolhemos, como abordagem metodológica, a 
pesquisa qualitativa com enfoque sócio-histórico. Para Freitas (2002), teóricos como Vigotski, Bakhtin e 
Luria	apontaram	que	a	pesquisa	deve	envolver	“[...]	a	arte	da	descrição	complementada	pela	explicação,	
[...] a compreensão dos fenômenos a partir de seu acontecer histórico no qual o particular é considerado 
uma instância da totalidade social” (FREITAS, 2002, p.21). Também para essa perspectiva, a pesquisa passa 
a ser concebida como uma relação entre sujeitos e não uma mera relação sujeito-objeto. Logo, a pesquisa 
é eminentemente dialógica, pois pesquisador e pesquisados, como sujeitos criadores de conhecimento, 
dialogam entre si.

Ao	discutir	as	diferenças	entre	o	objeto	das	ciências	humanas	e	as	ciências	exatas	e	naturais,	Bakhtin	
(2006,	p.312)	afirma	que	“[...]	o	objeto	das	ciências	humanas	é	o	ser	expressivo	e	falante”	(BAKHTIN,	2006,	
p.312). Para ele,

[...]	as	ciências	humanas	são	as	ciências	do	homem	em	sua	especificidade,	e	não	de	uma	coisa	

muda	ou	de	um	fenômeno	natural.	O	homem	em	sua	especificidade	humana	sempre	exprime	a	
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si	mesmo	(fala),	isto	é,	cria	texto	(ainda	que	potencial).	Onde	o	homem	é	estudado	fora	do	texto	e	

independentemente	deste,	já	não	se	trata	de	ciências	humanas	(anatomia	e	fisiologia	do	homem,	

etc.).2

O	autor,	então,	discorda	da	produção	científica	que	tem	o	ser	humano	como	foco	de	estudo,	mas	elimina	
a	sua	fala,	o	seu	dizer,	em	que	este	se	torna	um	“objeto”	mudo.	Suas	discussões	no	campo	da	Psicologia,	da	
Linguística, da Literatura, da Ética e outras áreas questionam perspectivas que fundamentam suas análises no 
interior do sujeito e, também, discordam de perspectivas cuja visão do homem seja meramente objetivista.

Nesse	contexto,	as	crianças	não	são	meros	“objetos”	nas	mãos	do	pesquisador,	ao	contrário,	elas	trazem	
para	os	eventos	de	produção	de	textos	suas	visões	de	mundo,	desconfiam	das	propostas	e	lidam	com	elas	de	
maneiras inesperadas, o que nos faz rever o todo tempo os nossos próprios posicionamentos.

Produção de textos

Em consonância com a noção de enunciado bakhtiniana, não estabelecemos para quem as crianças 
escreveriam.	Assim,	durante	o	processo	de	produção	de	textos,	as	crianças	escolhiam	para	quem	escreveriam.	
De modo geral, elas escolheram pessoas com quem tinham algum tipo de relação afetiva (pais, avós, tios, tias, 
colegas e outros). Nesse sentido, o princípio da alteridade esteve muito presente no processo de escritura 
das crianças: a emergência do outro com o qual tinham algum conhecimento ou mantinham algum tipo 
de	relação	foi	uma	espécie	de	mola	propulsora	para	a	escrita	de	seus	textos,	questão	que	será	discutida	ao	
longo deste item. Desse modo, mesmo sem o domínio da escrita convencional, muitas crianças aceitaram 
escrever, porque desejavam dizer algo para alguém que conheciam, ou seja, tinham um projeto de discurso 
ou um querer dizer. Discutiremos, aqui, alguns eventos, nos quais as crianças escreveram para seus familiares, 
ou	seja,	por	ser	tratar	de	um	recorte	de	nosso	estudo,	não	apresentaremos,	nesse	artigo,	textos,	nos	quais	as	
crianças escreveram para seus colegas de sala de aula. Passaremos, então, à análise desses eventos cujos 
interlocutores eram familiares.

Iniciamos com o evento que ocorreu no dia 30 de agosto de 2011, no qual o menino Ped escreve para sua 
avó. No trecho a seguir, temos o início da nossa conversa com Ped.

P: Ped... você gostaria de escrever para alguém?

Ped: eu não... porque a pessoa não vai ler...

P:	e	se	nós	entregarmos	o	seu	texto	para	ela?

Ped: mas eu não sei escrever nada...

P: e se eu te ajudasse a escrever?

Ped: ((responde com um sorriso no rosto)) aí eu ES::crevo... vou escrever pra minha vó que mora 

lá na Bahia... quando ela vir pra cá... eu entrego pra ela...

O	menino	Ped	só	aceita	escrever	se	seu	texto	for	lido	pelo	seu	interlocutor.	Dessa	maneira,	temos	uma	
criança se posicionando sobre o processo de escritura ao dizer que escrever para o outro só faz sentido se 
essa	escrita	se	constituir	em	uma	interação	verbal.	Ao	dizermos	que	podemos	fazer	com	que	seu	texto	chegue	
até seu interlocutor, ele aceita, mas diz que não sabe escrever. Todavia, quando dizemos que podemos 
ajudá-lo,	ele	concorda	e	diz	que	vai	escrever	para	a	avó	que	mora	na	Bahia.	Entendemos	que,	nesse	contexto,	
é importante esclarecer que, durante a pesquisa, vivenciamos espaços de colaboração com a escrita das 
crianças. Quando diziam que não sabiam escrever, a nossa resposta era sempre que poderíamos ajudá-las. 
Esse	posicionamento	possibilitava	que	as	crianças	fizessem	as	suas	tentativas	de	escrita.

2 Texto de 1979.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização350

Como todas as crianças já sabiam que o nosso sistema de escrita utiliza caracteres denominados letras 
e conheciam algumas sílabas e palavras que eram trabalhadas na sala de aula, ao iniciarem a escrita 
dos	textos,	faziam	tentativas	de	análise	das	palavras	que	iam	escrever,	perguntando	quais	letras	eram	
utilizadas para grafar as palavras escolhidas para a constituição de seus enunciados. Conforme mostram 
as	transcrições,	geralmente,	respondíamos	com	perguntas	que	as	estimulavam	a	refletir	sobre	o	modo	
como	a	palavra	é	grafada.	Dessa	forma,	com	raras	exceções,	não	ditávamos	como	a	palavra	é	escrita,	
mas	mediávamos	a	reflexão	sobre	quais	caracteres	são	utilizados	para	a	escrita	das	palavras	escolhidas.	
Também,	de	modo	geral,	 evitamos	 fazer	 correções	de	erros	ortográficos	 cometidos	pelas	 crianças.	
Analisemos	o	texto	de	Ped.

Foto 1 – Carta de Ped para a avó

UMEF ((A criança escreveu o nome da 
escola))
DATA: 30 DE AGOSTO DE 2011
VOVÕ	IMAVAPA	SUCAZA	PAFABAGU
VAITALAFAGO	HDAFA	FAXUNO	CHAO
ELAGRITAMUITO

VOVÓ MINHA PRIMA VAI PARA SUA CASA 
FAZER BAGUNÇA
VAI TE ATRAPALHAR A FAZER COMIDA 
GASTA FRALDA E FAZ XIXI NO CHÃO
ELA GRITA MUITO
PED VOVÔ

Durante	a	escritura	de	seu	texto,	Ped	nos	fala	sobre	a	situação	que	o	motiva	a	fazer	uma	carta	para	sua	
avó. Diz que sua avó cuida de sua prima, um bebê, que dá muito trabalho, atrapalhando-a a fazer comida, por 
exemplo.	Como	menciona	no	texto,	ela	faz	muita	bagunça,	gasta	muita	fralda,	faz	xixi	no	chão	e	grita	muito.	
Quando	inicia	a	escrita	de	seu	texto,	nos	pergunta	se	deve	começar	com	a	data.	Assim,	começa	a	escrita	do	
texto	do	mesmo	modo	que	iniciava	todos	os	dias	as	suas	atividades	na	sala	de	aula,	fazendo	o	cabeçalho	
que continha UMEF (Unidade Municipal de Ensino Fundamental e o nome da escola), a data (30 de agosto 
de 2011) e seu o nome (Foto 1). Desse modo, a criança se coloca na mesma situação em que realizava as 
tarefas escolares.

Vale	lembrar	que	Ped	não	vivenciava	situações	nas	quais	tinha	a	oportunidade	de	escrever	textos.	Essa	
era	uma	experiência	nova	para	ele.	Por	 isso,	não	dominava	a	forma	do	enunciado,	ou	seja,	o	gênero	do	
discurso no qual havia se proposto a escrever, uma carta para sua avó, por isso fazia muitas perguntas sobre 
os aspectos linguísticos e sobre a forma de escrever. Segue um trecho da transcrição na qual Ped escreve a 
carta para a avó:

PED:	 ((em	silêncio,	a	criança	escreve	a	data	do	dia	e	começa	a	escrever	a	carta	sem	pedir	auxílio	à	
pesquisadora))

P: o que é quê você está falando para ela?
PED: É:::: que minha prima vai para lá... como que escreve?
P: vovó...
PED:	((a	criança	confirma	que	deseja	escrever	vovó))
P: minha...
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PED:	MI:::	((escreve	IM))...	a	“MI”...	“NHA”...	“PRI”...	“MA”...	((termina	de	escrever	“minha	prima”	da	seguinte	

maneira: IMA))

P: priMA:::

PED:	PA:::	PA:::	...	RA:::	RA:::	((escreve	“PA”	para	representar	a	palavra	“PARA”))

P: PARA ((lê a palavra que a criança escreveu))

PED:	SU:::	SU:::	SU:::	((escreve	“SU”	para	representar	a	palavra	“SUA”))

P: sua ((lê a palavra que a criança escreveu))

PED:	CA:::	CA:::	é	o	“K”?

P:	o	som	é	da	letra	“K”...	mas	escrevemos	com	a	letra	“C”	((explica	para	a	criança	a	ortografia	da	palavra	

“CASA”))

PED:	ca:::	sa:::	ô...	tia	que	letra	depois	do	“A”?

P:	CA:::	SA:::	faltou	o	“SA”...

PED:	é	o	“Z”...	né?	SA:::	SA:::	SA:::	“Z”...	“A”...

P: minha prima vai para a sua casa...

PED: ( ) fazer bagunça

P: como? não entendi?

PED: pra ela fazer bagunça... que ela gosta... porque ela tem a bicicleta dela... ela pega a bicicleta dela 

joga no chão... desmonta

P: ((risos))

PED: VA::: VA::: VA:::

P: o que você vai escrever agora?

PED: ((a criança pensa na resposta))

P: para sua caSA:::

PED: faZER:::

P: fazer bagunça?

PED:	((a	criança	confirma	e	balança	a	cabeça))

PED:	“FA”?

P:	“FA”...

PED:	é	“F”...	e	o	“A”?

P: é...

PED:	((a	criança	não	termina	a	escrita	da	palavra	“FAZER”	e	já	pula	para	a	próxima	e	grafa	a	sílaba	BA))	

BA::: BA::: BA::: GU::: GU::: ÇA::: é que letra?

P:	“G”...	“U”...

PED:	é	“G”...	e	“U”...

P: GUN::: ÇA:::

PED: ela faz comida...

P: você falou... que quando ela vai pra lá... ela não faz comida

PED:	a	Isabela?	a	Isabela...	atrapalha	ela	fazer	comida	((a	criança	explica	que	a	prima	atrapalha	a	sua	avó	

a fazer comida))

P: ah... então é isso que você vai dizer para ela? ela atrapalha você fazer comida

PED:	A:::	TRA:::	PA:::	LHAR:::	((a	criança	balbucia	a	palavra	em	voz	baixa	como	se	fosse	só	para	ela))

[

P: a fazer comida...

[

PED:	“A”...	aqui	já	tem	um	“A”	((a	criança	aponta	no	texto))	FA:::	FA:::

P:	“F”
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PED: A FA::: ZER:::

[

P: a FA::: ZER:::

PED: CO::: CO::: ((repete as sílabas))

P: faZER::: CO::: CO:::

[

PED:	“Q”...

P: MI::: DA:::

PED:	miDA:::	...	aí...	aqui	na	frente	não	tem	mais	nada...	não?	((a	criança	aponta	no	texto))

P: a não ser que você queira dizer... alguma coisa para ela

PED:	((a	criança	pensa	no	que	irá	escrever	mais))	porque	a	Isabela	estraga	muita	fralda...	ela	mija	no	CHÃO:::	

tia como que escreve gasta fralda?

P: GAS::: TA::: ... GAS::: TA:::

PED:	é	o	“GA”?

P: GAS::: TA:::

PED:	GAS:::	DA:::	((a	criança	entende	“DA”	e	não	“TA”	da	palavra	“GASTA”))	

P: FRA:::

PED:	“F”...	“A”...	fiz	errado...	((a	criança	apaga))

P:	FRAL:::	DA:::	((silêncio))...	ela	gasta	muito	fralda...	e	o	que...	que	você	falou?	Faz	xixi...	né?	((relembra	à	

criança o que ela tinha dito que gostaria de escrever))

PED:	no	CHÃO:::

P:	faz	xixi	no	chão

PED: FA::: XI:::

[

P: XI::: XI:::

PED:	“XI”...	é	“X”

P: é

PED:	XI:::	XI:::	...	NO:::	CHÃO:::	...	tia...	xixi	no	chão	é	como?

P:	o	“I”...	né?	xixi

PED:	faz	xixi	NO:::	NO:::	NO:::	((a	criança	balbucia	em	voz	baixa))	CHA:::

P: no chão... né

PED:	depois	do	“N”...	vem	o	“O”...	né...	“NO”...	e	alguma	coisa...

P:	NO:::	CHÃO:::

PED:	aí...	bota	CHÃO:::	...	chão	se	escreve	como?

P:	“C”...	“H”...

PED.	“C”...	o	“H”	é	esse	daqui...	oh	((a	criança	aponta	no	próprio	texto	onde	tem	outra	letra	“H”))

P:	é...	“A”...	“C”...”H”...	“A”

PED:	CHÃO:::

P:	o	“O”...	né?

PED:	CHÃO:::	((a	criança	balbucia	para	si	mesmo))

P:	no	CHÃO:::	o	que	mais?

PED: agora... não sei mais não...

P: ((a pesquisadora lê o que a criança escreveu até o momento)) vovó... a minha prima vai para a sua casa... 

e atrapalha você a fazer comida... né?... ((silêncio))... você quer escrever mais algumas coisa?

PED: ela grita muito...

P. ela GRITA:::?
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PED: ela GRI::: GRI::: ((a criança balbucia enquanto tenta escrever))

P.	você	fica	junto...	quando	ela	vai?	a	sua	avó	cuida	de	você?

PED: não... a casa da minha vó é na Bahia... ela vai viajar... mas tem vez que ela vem aqui que ela vem pra cá...

P. ela grita muiTO:::

PED: GRI:::?

P.	GRI:::	é	com	“G”	?

PED:	“O”?	tia...	“G”...	“O”?

P.	“G”...	“G”...	GRI:::	“G”...	“R”...	“I”...	GRI:::

PED: GRI::: GRI::: TA::: TA:::

P. muiTO::: MUI::: TO::: ... MUI::: TO::: ...como é que você sabe... que acontece isso... se a sua vó mora na Bahia?

PED: porque a minha vó fala pelo telefone... quando ela está lá...

Conforme	a	transcrição,	para	identificar	as	letras	que	deveria	usar	para	grafar	o	enunciado	que	estava	
produzindo, frequentemente, a criança recorria à pesquisadora, fazendo perguntas como: para escrever 
a	palavra	“casa”,	é	com	a	letra	“K”?	Ainda	com	relação	à	palavra	casa,	depois	que	escreve	a	sílaba	“ca”,	
pergunta	que	letra	vem	depois	do	“a”.	Ao	iniciar	a	escrita	da	palavra	“fazer”,	indaga	se,	para	escrevê-la,	
deve	grafar	as	letras	“f”	e	“a”,	mas	escreve	apenas	a	sílaba	fa.	Assim,	coloca	apenas	uma	sílaba	para	grafar	
a	palavra	“fazer”.	Para	registrar	a	palavra	“bagunça”,	não	teve	dúvidas	para	escrever	a	sílaba	“ba”,	sobre	a	
sílaba	seguinte,	“gun”,	a	criança	pergunta	“gun...ça	é	que	letra”?	Durante	a	escrita	da	palavra	“xixi”,	pergunta	
se	é	com	a	letra	“x”	e	grafa	apenas	a	sílaba	“xi”.	Também	questiona	se,	para	escrever	a	palavra	“grita”,	é	o	
“g”	e	“o”.	Nesse	contexto,	atendendo	à	solicitação	da	criança,	informamos	a	forma	ortográfica	da	escrita	
das palavras: chão, grita e muito. Desse modo, a criança produz uma escrita simbólica, pois sabe que, para 
escrever,	é	necessário	usar	letras	para	grafar	as	sentenças	do	texto.	Assim,	ela	identificava,	apontava	as	
letras, entendendo-as como instrumento convencional para dizer o que desejava. Logo, ao dialogar com 
a	pesquisadora,	perguntado	sobre	a	escrita,	a	criança	vai	apontando	suas	dúvidas,	seus	questionamentos,	
seu	modo	de	compreender	as	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons.

Nesse	contexto,	a	interação	e	a	interlocução	da	pesquisadora	com	a	criança	possibilitou	o	diálogo	que	
envolveu	o	sentido	do	texto	e	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita.	Neste	último,	especificamente	
a	compreensão	das	relações	entre	sons	e	letras	e	letras	e	sons.	Em	alguns	momentos,	toma,	como	ponto	de	
partida o princípio acrofônico das letras do alfabeto. Em outros momentos, apoia-se nas sílabas estudadas 
na	sala	de	aula	(a	sílaba	“fa”	e	“ca”).	Durante	o	processo	de	escritura	do	seu	texto,	Ped	demonstra	uma	
ativa	busca	de	compreensão	das	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons,	realizando ações com e sobre a 
linguagem	escrita	durante	o	processo	de	produção	de	seu	texto.	Nesse	sentido,	o	trabalho	elaborado	por	
ele	com	a	linguagem	escrita	não	é	mecânico	e	repetitivo,	mas	reflexivo,	pois	o	seu	querer	dizer,	por	meio	da	
linguagem	escrita,	encoraja-o	a	refletir	sobre	a	língua	na	busca	do	registro	dos	caracteres	adequados	para	
a produção de seu enunciado. Nesse sentido, Ped demonstra capacidade de isolar sílabas ao pronunciar 
sentenças e sílabas. Gontijo (2008, p.193), no livro A escrita infantil, ao discutir a capacidade apresentada 
pelas crianças participantes de sua investigação, quando também isolavam sílabas, ao pronunciar palavras 
ou	sentenças,	afirma:

[...] que não se pode dizer que esse é um ‘fato evolutivo’ natural decorrente do desenvolvimento 

da fala. Acredito que essa capacidade tem relação com o aprendizado da escrita [...]. Acredito 

que no processo de desenvolvimento da escrita, a criança vai aprendendo categorias que lhe 

permite	pensar	as	unidades	que	compõem	a	linguagem	oral.	Nos	termos	colocados	por	Vigotski	

(2001), ela toma consciência que a linguagem que utiliza é composta de palavras e que estas, 

por sua vez, são compostas por unidades ainda menores (fonemas).
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Desse modo, tendo como referência a perspectiva vigotskiana mencionada pela autora, a tomada 
de consciência pela criança sobre a constituição da linguagem oral se dá no decorrer do processo 
de apropriação da linguagem escrita, ou seja, a criança passa a compreender, durante o processo de 
aprendizagem do sistema de escrita, que a linguagem é formada por palavras que, por sua vez, são 
compostas por unidades menores, os fonemas. Desse modo, em nossa opinião, baseada na perspectiva 
histórico-cultural	da	Psicologia,	a	análise	da	linguagem	oral,	pela	criança,	na	tentativa	de	identificar	os	
símbolos alfabéticos para a produção de um enunciado escrito, não se constitui, nela, de maneira natural, 
mas	está	intimamente	relacionada	com	as	relações	intersubjetivas	que	estabeleceu	durante	sua	vida.

Dessa forma, a prática educativa da alfabetização é mediadora do processo de apropriação da 
linguagem	escrita.	Por	isso,	durante	a	escrita	de	seu	texto,	Ped	utiliza	os	conhecimentos	que	aprendeu	na	
sala de aula, a saber: as letras do alfabeto e alguns pares de sílabas. Também recorre à pesquisadora na 
busca	de	ajuda	na	elaboração	de	seu	texto.	A	criança	tem	clareza	de	que	precisa	recorrer	às	pessoas	que	
tenham o domínio desse conhecimento para ajudá-la na construção de um enunciado escrito. Em outros 
termos, ao lidar com a escrita para o outro, preocupa-se com o que está escrevendo, levando em conta a 
compreensão do que diz pelo seu interlocutor. Por isso, toma o enunciado escrito como objeto de análise, 
seja do ponto de vista linguístico, lidando, nesse momento, com os conhecimentos sobre o sistema de 
escrita, seja do ponto de vista discursivo, ao trabalhar com os sentidos daquilo que deseja escrever e, para 
isso, solicita a ajuda do outro, pois sabe que está lidando com um objeto cultural que ainda não domina 
completamente.

Dessa	maneira,	Ped,	apesar	de	não	dominar	a	escrita	de	um	 texto,	 consegue	 fazê-lo	por	meio	da	
colaboração de outra pessoa que domina esse conhecimento. Logo, com o outro a criança sente que pode 
escrever, sente que pode fazer tentativas de se enunciar por meio da linguagem escrita, ou seja, nesse 
contexto,	a	escrita	de	textos,	pela	criança,	se	dá	com	o	outro	e	para	o	outro.	Com	o	outro,	a	criança	lida	
com as suas potencialidades intelectuais e vivencia o risco de escrever para sua avó. No processo inicial 
da alfabetização, é fundamental a presença de um agente mediador que leva a criança a pensar sobre o 
objeto do dizer e sobre como se pode dizer por meio de uma nova linguagem para ela, a linguagem escrita.

Esse fato que nos leva à seguinte ideia: o ato de escrever, para Ped, tem um caráter eminentemente 
dialógico.	Primeiro,	no	jogo	das	relações	face	a	face,	na	conversa	que	se	dá	entre	a	criança	e	seu	primeiro	
leitor,	um	interlocutor	que	lhe	ensina	sobre	a	escrita.	Segundo,	seu	interlocutor	final	ou	destinatário	de	
seu	texto,	a	avó.	Terceiro,	não	podemos	deixar	de	considerar	que	ele	também	conversa	consigo	mesmo	
durante o processo de escrita.

Podemos inferir que a criança escreve a partir de sua avó, quando narra seu cotidiano e também escreve 
para sua avó, quando dirige a ela seu modo de compreensão sobre esse cotidiano. Nessa perspectiva, o 
papel	do	outro	é	excepcionalmente	grande	na	construção	dos	enunciados,	conforme	aponta	Bakhtin	(2006).	
Nesse sentido, o dizer da criança está amplamente povoado pelo modo como compreende ou avalia o dia 
a dia de sua avó, pois a posição ocupada pela criança, a de neto, permite-lhe avaliar para dizer à avó que 
sua	prima	lhe	dá	muito	trabalho.	Entendemos	que	possibilitar	às	crianças	expressarem	seu	posicionamento	
constituído a partir de seu lugar no mundo ou de sua singularidade é fundamental. Escrever deve fazer 
sentido para a criança, deve, sobretudo, ser espaço de constituição da criança na e pela linguagem. Só 
assim as crianças poderão assumir o seu dizer e se enunciar a partir do seu ponto de vista, constituindo-
se	como	verdadeiros	autores	e	autoras	de	seus	textos,	pois	“[...]	escrever	não	é	uma	atividade	que	segue	
regras	previstas,	com	resultados	de	antemão	antecipados.	Escrever	um	texto	exige	sempre	que	o	sujeito	
nele	se	exponha,	porque	ele	resulta	de	uma	criação”	(GERALDI,	2010,	p.98).	A	seguir,	temos	outros	textos,	
nos quais as crianças usaram a linguagem escrita para dialogar com seus familiares:
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Foto 2 –	Cartão	de	Hemi	para	o	pai

Foto 3 – Cartão de Nai para a avó

QUERIDAVOVO
UETAVAPSANDO
NVOC
QUAMDOBAIA
UOVOUDOEUVTDAMUPZAT
EUVODAMUPREZETPAPARAUVÔVO
EUTAMO
EMUTADGOEABAGO

A escrita adquire sentido para

Foto 4 –	Carta	de	Hemi	para	a	mãe

LUCIANA
EU TE AMO
HEMI
BIJOBJ
MÃE
GOSTAMUIO DE FAZER MEMUAIVSO

LUCIANA
EU TE AMO
HEMI
BEIJOS
MÃE
GOSTARIA MUITO DE FAZER MEU ANIVERSÁRIO

Na	leitura	desses	textos	(Fotos	2,	3	e	4),	é	possível	perceber	o	quanto	o	cotidiano	das	crianças	atravessa	
seus	escritos.	O	 trabalho	de	escritura	pelas	crianças	vai	 se	constituindo	como	espaço	para	explicitação	
dos seus desejos, objetivando a adesão de seus interlocutores para a realização desses desejos, bem como 
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espaço	para	declarações	de	amor	e	promessas	aos	seus	destinatários.	A	fala	do	cotidiano	das	crianças	com	os	
familiares	aparece	agora	por	meio	do	trabalho	de	escritura.	Assim,	os	textos	das	crianças	foram	produzidos	
a	partir	do	diálogo	com	situações	por	elas	vividas.	O	texto	de	Hemi	(Foto	2)	retrata	a	saudade	que	tinha	do	
pai	que	trabalhava	viajando	e	ficava	fora	de	casa	por	muitos	dias.	Desse	modo,	a	criança	diz	que	estava	com	
muita	saudade,	principalmente	das	suas	brincadeiras	de	cócegas.	A	saudade	também	é	o	tema	do	texto	de	
Lud	(Foto	3)	que	diz:	“Querida vovó. Eu tava pensando em você. Quando for para a Bahia eu vou te dar um 
presente. Eu vou dar um presente para o vovô. Eu te amo e muitos abraços”.

Durante	a	escrita	de	seu	texto,	Lud	diz	que	estava	desenhando	ela	e	a	avó.	Quando	questionada	sobre	a	sua	
relação	com	a	avó,	explica	que,	quando	era	bebê	e	chorava,	sua	avó	lhe	dava	Toddy	e	iogurte.	Fala	que	sua	vó	
mora	na	Bahia	e	que,	nas	férias	da	mãe,	ela	vai	para	lá	ficar	com	ela.	No	diálogo	com	a	criança,	perguntamos	
se	a	casa	de	sua	avó	fica	perto	da	praia.	Ela	nos	responde	que	fica	perto	de	uma	lagoa,	na	qual	é	possível	
nadar. Na conversa, comenta ainda que sua vó sabe fazer um monte de biscoitos e temperos. A partir dessa 
descrição,	é	possível	afirmar	que	“[...]	os	acontecimentos	discursivos	não	se	dão	fora	do	contexto	social	mais	
amplo; na verdade eles se tornam possíveis enquanto acontecimentos singulares no interior e nos limites 
de	uma	determinada	formação	social”	(GERALDI,	2010,	p.36).	Assim,	os	textos	das	crianças	são	produzidos	a	
partir	de	acontecimentos	singulares,	mas	que	não	estão	dissociados	do	contexto	social	mais	amplo.

A	 situação	de	comunicação	do	 texto	de	Hemi	 (Foto	4)	é,	na	verdade,	um	pedido	para	 sua	mãe,	a	
realização	de	sua	festa	de	aniversário.	A	criança	inicia	o	texto	com	um	tom	mais	formal	dizendo	“Luciana, eu 
te amo. Beijos”. Em seguida, decide efetivamente concretizar o seu projeto discursivo, ou seja, para além de 
declarar	à	sua	mãe	seu	verdadeiro	desejo,	ela	queria	lhe	pedir	uma	festa	de	aniversário.	Por	isso	diz:	“Mãe, 
gostaria muito de fazer meu aniversário” (MEMUAIVSO). Nesse momento, a criança não escreve o nome da 
mãe	como	na	primeira	mensagem.	Agora,	usa	uma	palavra	(Mãe)	que	ganha	um	colorido	expressivo,	mais	
íntimo,	cujo	objetivo	é	gerar	mais	proximidade,	pois,	em	seguida,	vem	um	pedido	que,	geralmente,	fazemos	
a	pessoas	mais	próximas.	Assim,	a	criança	pode	dizer	pela	escrita	o	que	deseja,	 tentando	 seduzir	 seu	
interlocutor para aderir à sua vontade. Fato que é especialmente importante no processo de apropriação 
da escrita pela criança, pois a aprendizagem da linguagem escrita, conforme discutido, não é uma mera 
questão	de	domínio	de	uma	técnica	de	codificar	e	decodificar	mensagens.	Nesse	sentido,	a	ação	educativa	
deve ser orientada para possibilitar à criança entrar no universo da escrita, podendo, assim, operar com 
signos	e	significados	dentro	de	um	mundo	pleno	de	valores	e	de	sentidos	historicamente	produzidos	e	
socialmente marcados (BRITTO, 2005).

Por	isso,	podemos	encontrar	nos	textos	a	história	de	vida	das	crianças,	histórias	que	nem	sempre	são	
contadas, na escola, e que se constituem como memória do passado e projeção para o futuro, na medida 
em que também tematizam um horizonte de possibilidades das suas vidas: a menina que sente saudade do 
pai que viaja muito e ama sua brincadeira de cócegas, a menina Lud que também sente saudades da avó e 
planeja	passar	as	férias	na	sua	casa	e	Hemi	que	deseja	uma	festa	de	aniversário	e	pedi	essa	festa	a	sua	mãe,	
no	texto.	Dessa	forma,	as	crianças	efetivam	a	pretensão	de	dizer	e	é	isso	que	produz	o	acontecimento	do	
texto,	tornando-o	o	lugar	privilegiado	da	interlocução.

Desse	modo,	as	 relações	das	crianças	com	os	adultos	 tornam-se	fios	que	 tecem	a	compreensão	e	o	
posicionamento	sobre	o	mundo	vivido.	Por	isso,	seus	textos	são	marcados	pelas	ações	e	sentidos	que	dão	
às	suas	vidas	e	por	seus	contextos	socioculturais.	O	conceito	bakhtiniano	de	dialogismo	é	uma	referência	
na	compreensão	dos	textos	das	crianças.	Mas	o	que	são	as	relações	dialógicas	na	perspectiva	bakhtiniana?	
Entendemos	que	são	relações	de	sentido	que	estão	presentes	na	vida,	nas	interações	entre	os	sujeitos	e	entre	
os enunciados. Já na década de 1920, Vigotski criticava o modo como a linguagem escrita era ensinada às 
crianças,	crítica	que,	de	certa	forma,	em	muitas	situações	permanece	atual.	Ele	afirmava	que	“[...]	ensinamos	
às crianças a traçar letras e formar palavras com elas, mas não ensinamos a linguagem escrita” (VIGOTSKI, 
2000, p.183, tradução nossa). Entendemos que o autor criticava o ensino da linguagem escrita como uma 
mera	técnica	que	se	baseia	em	um	conjunto	de	processos	artificiais	em	detrimento	da	sua	utilização	racional,	
funcional	e	social.	Para	o	autor,	esse	ensino	artificial	exige
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[...] enorme atenção e esforços por parte do professor e do aluno e, devido a tal esforço, o processo 

se transforma em algo independente, em algo que se basta a si mesmo enquanto a linguagem viva 

passa a um plano posterior [...]. Nosso ensino ainda não se baseia no desenvolvimento natural das 

necessidades da criança, nem em sua própria iniciativa: chega-lhe de fora, das mãos do professor 

e lembra a aquisição de um hábito técnico (VYGOTSKI, 2000, p.183, tradução nossa).

Desse	ponto	de	vista,	a	apropriação	desse	sistema	complexo	de	signos	deve	partir	da	necessidade	da	
criança. Entendemos que essa necessidade é a possibilidade de se relacionar com o outro e consigo mesma 
por	meio	da	leitura	e	da	escrita	de	textos,	ou	seja,	a	aprendizagem	da	linguagem	escrita	inserida	em	um	
processo	de	comunicação	discursiva.	Bakhtin	(2006)	afirma	que	aprender	a	falar	significa	aprender	a	construir	
enunciados.	Isso	porque	o	sujeito	fala	por	enunciados	e	não	por	orações,	ou	por	palavras	isoladas.	Nesse	
sentido,	se	fizermos	uma	analogia	com	a	aprendizagem	da	linguagem	oral,	aprender	a	linguagem	escrita	é	
aprender a utilizá-la por meio dos processos de leitura e escritura, espaços nos quais os enunciados escritos 
são	produzidos.	Um	enunciado“	[...]	expressa	a	relação	valorativa	do	falante	com	o	objeto	do	seu	discurso”	
(BAKHTIN,	2006,	p.289).

Dessa forma, como evidenciado nas análises, a aprendizagem dos recursos linguísticos ocorre ao mesmo 
tempo em que a criança está fazendo uso da linguagem escrita para se comunicar, se relacionar com outra 
pessoa,	se	posicionar,	concordar	etc.	Por	isso,	o	autor	afirma	que	“[...]	ensinar	a	escrever	obriga	o	professor	a	
criar	as	condições	para	que	determinados	processos	se	desenvolvam	sem	implantá-los	diretamente”	(GERALDI,	
2010, p.169). Fato que está intimamente relacionado com o desenvolvimento da linguagem escrita na criança 
que,	conforme	discutido,	é	uma	função	psicológica	superior	que	se	desenvolve	por	meio	das	relações	que	
a	criança	estabelece	no	contexto	social,	isto	é,	o	desenvolvimento	dessa	função	depende	dos	processos	de	
mediação. Assim, entendemos que os dados analisados neste estudo apontam para o fato de que, no processo 
de	produção	de	textos	pelas	crianças,	o	professor	deve	trabalhar	entre	o	sabido	e	o	potencial,	tornando-se	
um	coautor	dos	textos	de	seus	alunos,	pois,	fazendo	juntos,	ambos	têm	a	possibilidade	de	avançar	em	suas	
capacidades	de	produção	de	novos	textos	(GERALDI,	2010).

Algumas considerações

Por	meio	de	nossas	observações,	foi	possível	inferir	que	as	crianças,	durante	o	processo	de	escrita	de	seus	
textos,	tomam	consciência	da	língua,	identificando	os	fonemas	que	compõem	a	fala	e	a	possível	representação	
gráfica	desses	fonemas,	ou	seja,	realizam	uma	análise	das	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons.	Nesse	sentido,	
não	é	necessário	primeiro	dominar	os	meios	(conhecimentos	do	sistema	de	escrita,	incluindo	as	relações	
sons e letras e letras e sons) para, depois, escrever, conforme perspectivas que defendem que é necessário 
o	amadurecimento	de	determinadas	funções	psicológicas	para	que	a	escrita	de	textos	se	efetive.	Em	outras	
palavras, observamos, durante o desenvolvimento deste estudo, que as crianças sem o total domínio da escrita 
alfabética escrevem e, durante o processo de escrita, se apropriam de uma série de conhecimentos que dizem 
respeito ao sistema de escrita. Contudo, a capacidade de a criança utilizar a escrita para se relacionar com 
elas mesmas e com os outros não se constitui de maneira espontânea. Por isso, a prática educativa deve 
possibilitar	às	crianças	a	vivência	de	situações	nas	quais	elas	sejam	incentivadas	a	ler	e	a	escrever	em	uma	
perspectiva dialógica de modo que se faça funcionar a escrita como interação e interlocução, conforme 
defende Smolka (2003).
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Projeto de ensino Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental: 
importantes reflexões sobre infância e leitura

Elis Beatriz Lima Falcão
CEI Criarte/Ufes
Luciana Pimentel Rhodes Gonçalves Soares
CEI Criarte/Ufes

Resumo: Apresentamos	reflexões	sobre	as	relações	entre	Educação	Infantil	 (EI)	e	Ensino	Fundamental	 (EF)	
a	partir	do	desenvolvimento	do	projeto	de	ensino	“Transição	Educação	Infantil	e	Ensino	Fundamental”	cujo	
objetivo foi o desenvolvimento de práticas pedagógicas contribuíssem para a articulação entre EI e EF e, 
portanto, para a transição das crianças nessas etapas da Educação Básica, dando continuidade ao processo 
de apropriação da leitura e da escrita e do direito a aprender brincando. Sob a perspectiva histórica e cultural, 
tomamos o desenvolvimento dessa proposta com vistas a problematizar as práticas pedagógicas que vem 
sendo desenvolvidas e pensar e propor novos modos de ensinar crianças. Para tanto, discutimos os conceitos 
de	infância	(ARIÈS,	1978;	CHARLOT,	1989;	SARMENTO,	2007)	e	de	linguagem	(LEONTIEV,	1988;	VYGOTSKY,	1984;	
BAKHTIN,	2009)	e	a	respeito	de	possibilidades	de	desenvolver	leitura	e	escrita	numa	perspectiva	crítica	em	que	
o	reconhecimento	e	a	participação	infantil	sejam	afirmados.
Palavras-chave: Infância. Linguagem. Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Introdução

A	implantação	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos	por	intermédio	da	Lei	Federal	nº	11.274	(BRASIL,	2006)	
trouxe,	e	traz	algumas	inquietações	e	tensões	aos	sujeitos	que	atuam	nas	etapas	da	Educação	Básica,	impactados	
por	essa	alteração,	uma	vez	que	as	crianças	de	seis	anos	passaram	a	não	mais	frequentar	as	instituições	de	
Educação	Infantil	e	sim	as	instituições	de	Ensino	Fundamental.	Desse	modo,	tanto	na	Educação	Infantil	quanto	
nas séries iniciais do Ensino Fundamental professores, pedagogos e gestores manifestam cotidianamente 
dúvidas	e	enfrentam	desafios	em	relação	ao	que	é	e	ao	que	deveria	ser	praticado	com	as	crianças.

Na	Educação	Infantil	algumas	inquietações	giram	em	torno	do	que	devemos	praticar	com	as	crianças	de	
cinco	anos;	se	o	que	era	desenvolvido	com	as	crianças	de	seis	anos	que	deixaram	a	institiução	de	Educação	
Infantil passa a ser praticado nas turmas das crianças dessa idade. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, 
por	outro	lado,	algumas	inquietações	voltam-se	às	expectativas	em	relação	aos	conhecimentos/experiências	
vivenciadas pelas crianças na etapa anterior para a continuidade do processo educativo.
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Em	articulação	a	essas	preocupações	percebe-se	 também	a	busca	pela	compreensão	do	binômio	
indissociável cuidar e educar e da lucidade e brincadeira, tendo em vista que se pretende que as práticas 
pedagógicas propostas, tanto na Educação Infantil, quanto nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
fundamentem-se também nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2010) 
considerada a ampla discussão de pesquisadores e estudiosos da área que legitimaram e legitimam tal 
prerrogativa legal. Assim, a partir do que nos provoca o Ensino Fundamental de nove anos e entendendo 
que no processo de escolarização as crianças estão não apenas na Educação Infantil, mas também nos anos 
iniciais	do	Ensino	Fundamental,	alargamos	a	discussão	a	respeito	dessas	dimensões	para	a	segunda	etapa	
da Educação Básica. Para tanto, partimos do que nos apresentou o desenvolvimento do projeto de ensino 
Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental desenvolvido nos ano de 2015 e 2016.

O objetivo principal dessa inicitativa foi o desenvolvimento de práticas pedagógicas que pudessem 
contribuir para a articulação entre as etapas da Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental e, 
portanto, para a transição das crianças, dando continuidade no processo de apropriação da leitura e da escrita 
e do direito a aprender brincando. O desenvolvimento desse trabalho foi possibilitado pela participação de um 
grupo de estudantes do curso de Licenciatura em Pedagogia sob coordenação de uma professora da Educação 
Infantil	com	experiência	no	Ensino	Fundamental	e	de	professores	colaboradores	que	co-orientaram	esses	
estudantes	no	desenvolvimento	de	atividades	de	leitura	e	de	escrita	com	as	crianças.	Em	termos	específicos,	
essa proposta se deteve a observar/dialogar acerca da rotina e da organização do trabalho pedagógico na 
pré-escola	(EI)	e	no	1º	ano	do	Ensino	Fundamental;	planejar/desenvolver	propostas	de	trabalho	tendo	em	vista	
o	brincar	e	o	lúdico	em	articulação	à	linguagem	e	à	escrita;	compreender	a	concepção	de	criança/infância	e	de	
linguagem	escrita	que	subsidia	as	práticas	pedagógicas	desenvolvidas	e	suas	relações;	compreender	entraves,	
rupturas e/ou continuidades vividos pelas crianças na transição Educação Infantil/Ensino Fundamental; 
elaborar	materiais	de	suporte	pedagógico	tendo	em	vista	práticas	significativas	na	dimensão	da	linguagem	
oral	e	escrita,	articuladas	ao	lúdico	e	ao	brincar.

Esse projeto de ensino foi desenvolvido de junho a dezembro de 2015 numa instituição federal de Educação 
Infantil,	especificamente	nas	turmas	das	crianças	de	5	anos	de	idade	e	numa	escola	municipal	de	Ensino	
Fundamental. No ano de 2016 continuou a ser desenvolvido nessa instituição de Educação Infantil e numa 
outra escola municipal de Ensino Fundamental. Nas escolas de Ensino Fundamental o desenvolvimento dessa 
iniciativa	se	deu	nas	turmas	do	1º	ano.

Sendo	assim,	tomamos	o	desenvolvimento	dessa	proposta	para	projeções	e	contruções,	teóricas	e	práticas,	
como	nos	sugere	Kosik	(1989,	p.26)	ao	afirmar	que	“A	consciência	humana	é	‘reflexo’	e	ao	mesmo	tempo	
‘projeção’;	registra	e	constrói,	toma	nota	e	planeja,	reflete	e	antecipa;	é	ao	mesmo	tempo	receptiva	e	ativa”.	
Em outras palavras: tomamos o desenvolvimento dessa proposta com vistas a problematizar as práticas 
pedagógicas que vem sendo desenvolvidas com as crianças e pensar e propor novos modos de ensinar 
crianças, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Contribuições para a transição educação infantil e ensino fundamental:  
referenciais teóricos e metodológicos

A transição entre a pré-escola (Educação Infantil) e o Ensino Fundamental é um momento crucial na 
vida	das	crianças	e	suas	implicações	têm	sido	objeto	de	estudo	ao	longo	das	últimas	décadas.	Na	produção	
nacional,	dentre	os	estudos	que	buscam	compreender	os	significados	da	transição	entre	os	distintos	espaços	
de socialização da criança, destacam-se Kramer (1992) e Castanheira (1991). Relacionado a essa questão 
estão	também	os	estudos	de	Machado	(2007)	que	destacam	a	preocupação	dos	profissionais	da	educação	em	
relação ao caráter pedagógico, numa perspectiva escolarizante, prestado às crianças da Educação Infantil, 
sobretudo às que estão frequentando as turmas da pré-escola. O discurso desse caráter pedagógico recai 
na velha questão do fracasso escolar, ou seja, que a Educação Infantil preparando a criança para o Ensino 
Fundamental, principalmente no que diz respeito à alfabetização, pode minimizar o insucesso escolar.
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Ao acompanhar a trajetória de um grupo de crianças em transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental, Castanheira (2011) destaca que as práticas educativas que assumiram centralidade se 
estruturavam, em ambas etapas, em torno da brincadeira, da leitura e da escrita, mas situadas diferencialmente. 
Na instituição de Educação Infantil pesquisada por essas autoras a centralidade do brincar esteve presente 
na organização das rotinas institucionais, com os usos do tempo e do espaço estruturados em torno dessa 
atividade. Em contrapartida, ao inserirem-se no Ensino Fundamental, a pesquisadora observou que as crianças 
depararam-se	com	um	hiato	entre	as	experiências	desenvolvidas	na	primeira	etapa	da	Educação	Básica	e	as	
práticas educativas da nova instituição. Assim, concluiu que o brincar, um dos elementos centrais das culturas 
infantis	e,	portanto,	do	cotidiano	das	crianças,	foi	situado	em	segundo	plano	no	contexto	da	sala	de	aula.

Castanheira (2011) destaca ainda alguns aspectos característicos da forma de organização da turma 
pesquisada no Ensino Fundamental, que considerados em conjunto, representam uma ruptura em relação 
às	práticas	escolares	anteriores	vivenciadas	pelas	crianças.	A	saber:	(i)	as	filas	aconteceram	em	todos	os	
momentos que as crianças se deslocaram pela escola, sugerindo que as crianças teriam menor autonomia 
para	circular	entre	esses	espaços	e,	portanto,	que	a	professora	exerceria	um	controle	maior	sobre	os	alunos	
nesses	momentos;	(ii)	as	carteiras	eram	individuais,	em	filas,	voltadas	para	a	professora	e	o	quadro	negro,	
não favorecendo o contato entre os alunos, já que esses deveriam se concentrar nas atividades realizadas 
individualmente; (iii) as brincadeiras entre as crianças foram permitidas principalmente no momento do 
recreio,	o	que	trouxe	uma	das	atividades	mais	valorizadas	na	Educação	Infantil	–	o	brincar	–	para	segundo	
plano;	(iv)	o	espaço	em	que	as	crianças	ficaram	mais	tempo	foi	a	sala	de	aula	(entre	42%	e	86%	do	tempo	
total);	(v)	à	medida	que	acabavam	a	merenda,	as	crianças	poderiam	ir	para	o	pátio,	o	que	significou	que	
algumas crianças não merendavam todos os dias, uma vez que estavam ansiosas por brincar; (vi) maior 
quantidade de artefatos culturais nas salas de aula de Educação Infantil em comparação às salas de aula do 
Ensino Fundamental.

Angotti	 (1994)	destaca	que	a	Educação	 Infantil	 favorece	 interações	mais	plurais,	com	maior	espaço	
tanto	para	a	questão	 lúdica	quanto	para	o	diálogo.	Por	outro	 lado,	no	Ensino	Fundamental,	a	estrutura	
organizacional	privilegia	práticas	individuais	com	pouca	ênfase	nas	interações	das	crianças	entre	si.	O	que	
causa,	em	princípio,	certo	estranhamento	devido	ao	fato	de	estarem	passando	por	uma	mudança	significativa	
devido ao processo de transição entre uma etapa da educação a outra.

Não	se	trata	de	desconsiderar	a	função	social	das	filas;	a	importância	da	organização	individual	em	alguns	
momentos;	a	definição	de	 tempos	diferenciados	no	cotidiano,	como	aqueles	destinados	às	brincadeiras,	
conversas,	atividades	escritas,	leituras,	etc.	ou	mesmo	de	que	as	condições	do	trabalho	docente	conformam	
algumas	práticas.	Nossas	colocações,	assim	como	as	das	autoras	em	referência,	apontam	para	duas	questões,	
consideradas	por	nós	centrais,	necessárias	para	a	problematização	dessa	configuração:	qual	concepção	de	
criança/infância tem atravessado essas práticas? Qual concepção de linguagem permeia as atividades orais 
e escritas desenvolvidas/propostas?

Assim,	por	meio	do	projeto	de	ensino	em	referência	foi	possível	colocar	essas	interrogações	junto	aos	
estudantes	em	formação	inicial	e,	paralelamente	às	vivências	experimentadas	com	as	crianças,	pensar	e	
propor	atividades	de	leitura	e	de	escrita	na	contramão	de	práticas	descontextualizadas,	que	consideram	
a língua como um sistema de signos, um código, ou apenas como um instrumento de comunicação, mas 
práticas	que	concebam	a	linguagem	como	processo	de	interação	verbal	a	partir	das	contribuições	teóricas	
de Bakhtin (2009).

De	acordo	com	essa	perspectiva,	não	existe	uma	significação	dada,	ela	se	constitui	na	relação	entre	
os	 sujeitos.	Esses,	na	 leitura,	empregam	valores,	 ideologias,	 significados	construídos	ao	 longo	das	suas	
experiências.	A	linguagem,	portanto,	é	constitutivados	sujeitos	em	suas	relações,	pois

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre 

carregada	de	um	conteúdo	ou	de	um	sentido	ideológico	ou	vivencial	(BAKHTIN,	2009,	p.98-99).
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Para que tais atividades fossem possíveis e compreendidas como possibilidades de superar práticas 
docentes	lineares,	individuais,	silenciosas	e	descontextualizadas,	não	só	pelas	crianças,	mas	também	pelos	
estudantes	do	curso	de	Licenciatura	em	Pedagogia,	discussões	sobre	as	imagens	sociais	fixadas	das	crianças,	
a	partir	das	considerações	de	Ariès	(1978),	Charlot	(1989)	e	Sarmento	(2007)	foram	propostas	e,	também,	
discussões	a	respeito	do	conceito	de	linguagem	(LEONTIEV,	1988;	VYGOTSKY,	1984;	BAKHTIN,	2009)	e	de	
possibilidades de desenvolver atividades de leitura e de escrita numa perspectiva crítica cujo reconhecimento 
e	participação	infantil	pudessem	se	afirmar.

Assim,	destacamos	as	concepções	de	infância	historicamente	marcadas	e	as	relações	com	o	fazer	docente,	
bem como o conceito de linguagem e as possibilidades vislumbradas a partir desse posicionamento teórico 
que foram problematizadas nos encontros de estudos com os estudantes do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia paralelamente à atuação com as crianças.

Infância/Infâncias e linguagem: relações teórico-práticas

O projeto de ensino Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental	ao	possibilitar	estudos	e	experiências	
numa	configuração	teórico-prática,	buscou	garantir	não	só	qualidade	das	intervenções	com	as	crianças,	mas	
também	profundidade	nas	discussões	no	percurso	da	formação	inicial	dos	estudantes	participantes	dessa	
iniciativa	e	no	percurso	da	formação	continuada	das	professoras	colaboradoras,	na	esteira	do	que	afirmam	
Barreiro e Gebran (2006):

A	articulação	da	relação	teoria	e	prática	é	um	processo	definidor	da	qualidade	da	formação	ini-

cial	e	continuada	do	professor,	como	sujeito	autônomo	na	construção	de	sua	profissionalização	

docente, porque lhe permite uma permanente investigação e a busca de respostas aos fenômenos 

e	às	contradições	vivenciadas	(BARREIRO	e	GEBRAN,	2006,	p.22).

Sendo assim, buscamos a construção de um fazer docente sensível ao que se defronta e capaz de colocar 
em suspensão os fenômenos tal como se apresentam, em busca da profundidade do que anunciam, como 
também	nos	sugere	Kosik	(1989)	ao	afirmar	que	ao	mesmo	tempo	que	algo	no	fenômeno	se	mostra,	também	
algo	nele	se	esconde.	É,	portanto,	reconhecer	“[...]	a	familiaridade	com	as	coisas	e	o	aspecto	superficial	
das	coisas	quanto	a	técnica	de	tratamento	das	coisas	–	como	forma	de	seu	movimento	e	sua	existência”	
(KOSIK, 1989, p.15).

No	caso	do	que	a	infância	nos	implica,	buscamos	na	história	as	concepções	em	torno	desse	conceito	
destacadas	por	alguns	autores	para	então	pensarmos	as	relações	subjacentes	às	práticas	pedagógicas.	
Destarte,	 consideramos	as	 concepções	em	 torno	da	 ideia	de	criança	má	–	 centrada	atualmente	nas	
crianças	das	classes	mais	pobres	e	na	evocação	do	“risco	social”	que	representam;	da	criança	inocente	–	
representativa	do	slogan	“futuro	da	nação”;	da	criança	imanente	–	entendida	como	“tábula	rasa”;	da	criança	
naturalmente	desenvolvida	–	expressão	da	psicologia	do	desenvolvimento;	da	criança	inconsciente	–	objeto	
da	psicanálise.	Concepções	que	se	entrelaçam	e	se	constituem	dispositivos	simbólicos	que	justificam	ações	
para com as crianças.

Consideramos	ainda,	em	relação	à	educação,	as	influências	da	Pedagogia	Nova	em	contraposição	aos	
dispositivos	simbólicos	da	Pedagogia	Tradicional,	afirmando	a	natureza	 infantil	não	mais	como	“tábula	
rasa”,	mas	como	“[...]	o	que	há	de	melhor	na	natureza	humana:	inocência,	confiança,	liberdade,	criatividade,	
perfectibilidade”	 (CHARLOT,	1989,	p.121).	Desse	modo,	 constatamos	 junto	aos	autores	em	 referência	
que	diferentes	concepções	figuraram	na	história	e	figuram	e	se	entrelaçam	com	bastante	intensidade	na	
atualidade.

Conforme Sarmento (2007), o entendimento das crianças pela via da negatividade – o não adulto, o não 
completo,	o	que	não	fala;	o	“futuro	da	nação”;	a	“tábula	rasa”	–	coloca	as	crianças	como	desprovidas	de	
autonomia	e	competência,	suspeitando	do	pensamento	infantil.	O	não	reconhecimento	da	complexidade	
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em	torno	da	infância	–	dadas	as	inúmeras	variáveis	sociais,	como	as	que	se	referem	às	questões	étnicas,	à	
classe social, à religião, ao nível de instrução, à regionalidade; etc. – nos levam a outro caminho que não o 
reconhecimento das crianças como sujeitos produtores de cultura. O autor nos sugere, portanto, compreender 
a	infância	a	partir	da	complexidade	dos	seus	mundos	de	vida,	pois

A infância é, simultaneamente, uma categoria social, do tipo geracional, e de um grupo de sujei-

tos	ativos,	que	interpretam	e	agem	no	mundo.	Nessa	acção	estruturam	e	estabelecem	padrões	

culturais. As culturas infantis constituem com efeito, o mais importante aspecto na diferenciação 

da infância (SARMENTO, 2007, p.36).

E,	inevitalmente,	as	práticas	pedagógicas	revelam	concepções	a	respeito	das	crianças.	Nessa	esteira,	os	
estudos apontam que o sistema educacional não tem favorecido o diálogo entre as duas primeiras etapas 
da	Educação	Básica,	o	que	tem,	segundo	as	pesquisas	referidas	nesse	texto,	ocasionado	um	desencontro	
entre	o	lúdico,	a	imaginação,	o	jogo	e	a	brincadeira;	um	desencontro	do	que	de	fato	deveria	explicitar	o	
binômio cuidar/educar, como perspectiva fundamental na apropriação do conhecimento pelas crianças.

A ruptura entre Educação Infantil e Ensino Fundamental nos coloca diante de uma criança concebida 
como	“tábula	rasa”;	uma	criança	que	não	tem	nada	a	dizer	e	ensinar	a	seus	professores;	uma	criança	abstrata,	
ideal e romântica na medida em que àquelas que não atendem ao padrão burguês de comportamento e 
aparência não são dadas a mesma atenção e credibilidade. Não acreditamos que todo o trabalho docente 
realizado com crianças da Educação Infantil aponta à participação infantil reconhecendo as crianças como 
“sujeitos	de	direitos”,	no	entanto,	apostamos	nessa	direção	a	partir	da	Educação	Infantil	tendo	em	vista	
as	proposições	legais	em	relação	ao	trabalho	pedagógico	com	crianças	e	a	militância	de	pesquisadores	
e	professores	desse	campo	e	de	outros	segmentos	que	defendem	uma	proposta	diferenciada	firmada	nos	
direitos das crianças, não só para as crianças que frequentam a primeira etapa da Educação Básica, mas 
para todas as crianças. Assim, propomos que os modos de organização dos tempos e espaços da Educação 
Infantil,	as	interações	e	as	brincadeiras,	eixos	do	trabalho	pedagógico,	sejam	concebidos	também	no	Ensino	
Fundamental.

No que tange à leitura e à escrita, o trabalho educativo com as crianças pode se constituir em espaços/
tempos de intensas aprendizagens. Diferentes linguagens (verbal, visual, musical, corporal, matemática, 
plástica...) integram a composição do currículo da Educação Infantil e o modo como organizamos o trabalho 
com	essas	linguagens	indica	compreensões	não	só	quanto	ao	conceito	de	criança/infância,	anteriormente	
discutido, mas também quanto a sua relação com o conceito de linguagem.

Leontiev (1988, p.120) nos ajuda a compreender essa articulação ao destacar a brincadeira infantil 
como	uma	atividade	tipicamente	humana,	dizendo	que	“[...]	a	brincadeira	da	criança	não	é	instintiva,	mas	
precisamente humana, atividade objetiva, que por, constituir a base da percepção que a criança tem do 
mundo	dos	objetos	humanos,	determina	o	conteúdo	de	suas	brincadeiras”.	E,	também	nessa	direção,	Vygotsky	
(1984)	ao	afirmar	que	a	apropriação	das	formas	humanas	de	comportamento	não	ocorre	de	modo	natural,	
espontâneo, imediato.

Assim,	a	percepção	infantil	não	está	descolada	das	experiências	que	lhe	atravessa;	é	manifesta	a	partir	
das	 relações	objetivas	e	 simbólicas	que	a	constitue	e	nos	 indica	que	uma	compreensão	 superficial	a	
respeito dos mundos de vida das crianças é uma compreensão ingênua que impede de ver a infância em 
sua	complexidade.	Sob	essa	perspectiva,	podemos	afirmar	a	mediação	das	práticas	sociais	pela	linguagem,	
pois a linguagem

[...] não é apenas um meio de comunicação entre os homens. Ao longo do desenvolvimento histó-

rico,	ela	passa	a	refletir	a	realidade	na	forma	de	significações,	pois	sintetiza/cristaliza	as	práticas	

sociais, sendo, portanto, simultaneamente, objeto de conhecimento e mediadora do processo de 

apropriação	das	produções	humanas	(GONTIJO,	2001,	p.57).
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Nessa direção, as crianças são compreendidas como seres que se desenvolvem no e com o mundo, 
mediados pela linguagem, pela atividade, pelos símbolos e pelos outros seres, pois são cidadãs dotadas de 
deveres e direitos; sujeitos singulares, participantes ativos nas trocas sociais; sujeitos sociais e históricos, 
produto e produtores de cultura.

Dialogando com as culturas infantis, apostamos em uma concepção de leitura concebida como uma 
atividade	interativa	altamente	complexa	de	produção	de	sentidos.	Ou	seja,	uma	concepção	em	que	o	leitor	
também produz sentidos a partir da leitura realizada, tendo em vista a consideração de seus conhecimentos 
prévios.

Essa	abordagem	é	discursiva	e	defende	que	a	compreensão	de	um	texto	não	se	encerra	nele	mesmo,	nem	
somente	nas	capacidades	cognitivas	do	leitor,	pois	leva	em	conta	a	sua	bagagem	cultural.	O	sentido	do	texto	
não	está	circunscrito	apenas	a	ele,	tampouco	a	seu	leitor,	mas	na	relação	dialógica	entre	texto	e	sujeitos.	O	
leitor	aciona	seus	conhecimentos	para	interagir	com	o	texto,	dialogando	com	ele,	o	que	pressupõe	explorar	
as	condições	de	produção	do	texto,	a	sua	relação	com	outros	textos,	as	dimensões	éticas,	estéticas,	políticas,	
as imagens que contribuem para a constituição de sentidos, a discussão crítica.

Essa perspectiva contribui para rompermos com as ideias em torno da infância marcadas pela negatividade, 
como in-fans (o que não fala), pois não é objetivo que as crianças apenas ouçam e repitam, pelo contrário, 
defendemos práticas pedagógicas que favoreçam o reconhecimento e a participação infantil. As crianças, a 
partir	da	sua	maneira	própria	de	significar,	criar	e	recriar,	são	capazes	de

[...]	receber	e	acolher	um	texto	literário	provocativo,	que	amplia	a	significação	da	língua,	que	re-
nova o seu olhar sobre o cotidiano, seja pelo tratamento do tema, seja pela elaboração da língua, 
seja,	ainda,	pelas	ilustrações	que	dialogam	polifonicamente	com	o	verbal	(CORSINO,	2010,	p.187).

Para	esse	encontro	entre	as	crianças,	os	textos	e	os	autores	dos	textos,	fundamentamos	nossos	estudos	na	
abordagem da psicologia histórico-cultural, pois sendo a leitura de natureza cultural, necessita do papel do 
outro, portanto, da mediação. Assim, na leitura as crianças precisam dialogar com seus pares, com o autor 
e	com	o	texto	e	esse	processo	necessita	de	“uma	mediação	qualificada	dos	professores	que,	por	sua	vez,	só	
é possível se há planejamento, organização intencional e sistemática do trabalho a ser realizado com as 
crianças na sala de aula” (GONTIJO, 2008).

A aprendizagem da linguagem escrita não é fruto da maturação biológica, como sugere algumas 
concepções	psicologizantes	sobre	as	crianças,	mas	é	resultado	de	interações	culturais	mediadas.	Por	isso	
colocar	crianças	em	contato	com	livros	de	literatura	e	outros	materiais	de	leitura	não	é	suficiente;	é	preciso	
mediação e, no caso do que defendemos a partir da proposta apresentada, trata-se de uma mediação docente 
assente em princípios que reconheçam as crianças implicadas em seus mundos de vida em articulação aos 
mundos	de	vida	dos	adultos	e,	ainda,	assente	na	ideia	afirmada	por	Pino	(2005)	de	que	os	objetos	criados	
pelos	seres	humanos	são	portadores	de	significações,	ou	seja,	“daquilo	que	o	homem	sabe	e	pode	dizer	a	
respeito	deles”	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	2009,	p.8).

Nesse sentido, a formação de leitores é resultado da mediação frequente dos professores com as crianças, 
por	meio	de	textos	 interessantes	e	de	diferentes	gêneros.	No	entanto,	dependendo	da	forma	como	essa	
mediação	acontece	assumimos	diferentes	abordagens	de	leitura	que	implicam	em	diferentes	concepções	de	
leitura, de linguagem e de infância. Logo, pensar a respeito da alfabetização das crianças é, inevitavelmente, 
considerar	as	concepções	subjacentes	à	prática	docente.

Alguns resultados: vivências na transição educação infantil e ensino fundamental

No	período	destinado	à	imersão	nas	práticas	das	turmas	de	1º	ano	de	uma	das	escolas	municipais	de	Ensino	
Fundamental participantes do projeto de ensino, no ano de 2015, observamos vários aspectos relacionados 
à	transição	considerados	nos	estudos	de	pesquisadores	destacados	nesse	trabalho,	como	expectativas	pelo	
processo de alfabetização, mais atividades destinadas à escrita, tempo restrito para o brincar, práticas menos 
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lúdicas,	espaço	mais	restrito	para	a	participação	das	crianças,	menos	práticas	de	leitura,	principalmente	as	
literárias. Durante o período de permanência nas turmas não presenciamos práticas de leitura com estratégias 
e,	observamos	práticas	não	muito	discursivas	e	dialógicas	nas	quais	as	crianças	fossem	solicitadas	a	exporem	
suas	opiniões	e	participar	ativamente	dos	diálogos	com	os	textos	lidos.

A	partir	dessas	observações	e	considerados	os	objetivos	do	projeto	de	ensino	em	evidência	nesse	texto,	
propusemos	práticas	de	 leitura	que	articulassem	o	 lúdico	à	concepção	de	 infância,	de	 linguagem	e	de	
leitura	que	são	referenciais	teóricos	do	projeto.	Foram	inúmeras	atividades	relacionadas	à	leitura	e	à	escrita	
desenvolvidas	com	as	crianças:	sistematizamos	reflexões	sobre	a	história	da	escrita	e	exploramos	o	surgimento	
do	nosso	alfabeto,	sua	importância	para	a	comunicação	entre	os	homens	e	o	contexto	dessa	descoberta;	
consideramos a necessidade e, consequentemente, a importância de nos apropriarmos da leitura e da escrita; 
desenvolvemos	atividades	envolvendo	reflexão	das	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons;	dentre	inúmeras	
outras	possibilidades	de	aprendizagem.	Dados	os	limites	desse	texto,	optamos	por	apresentar	apenas	uma	
das	inúmeras	atividades	desenvolvidas	numa	turma	de	1º	ano,	a	qual	buscou	o	desenvolvimento	de	práticas	
de leitura na perspectiva histórico-cultural.

A atividade destacada considerou a literatura Rosita Maria Antonia Martins da Silva da autora Ana Terra. 
O livro conta a história de uma menina que inicialmente não gostava do seu nome por ser muito comprido. 
Ela começa então a pensar nos nomes que queria ter, ligados a cada atividade que ela gostaria de fazer 
quando crescesse. A escolha dessa história teve como motivação a continuidade do estudo que estávamos 
desenvolvendo com a turma, pois iniciamos um trabalho sobre o surgimento da escrita, em que a invenção do 
alfabeto possibilitou aos homens a escrita de várias palavras lançando mão de apenas 26 letras. Assim, a partir 
dessa literatura avançamos na compreensão de que com as letras do alfabeto também escrevemos os nomes 
das pessoas e que os sobrenomes remetem a história de cada um e servem para singularizar cada pessoa.

Em	roda	começamos	a	leitura	pelos	elementos	pré-textuais	da	capa	do	livro.	Qual o nome da história?  
A partir desse título podemos saber sobre o que a história irá abordar? Nesse momento as crianças disseram 
que a história seria legal, mas sem estabelecer inferências com o título. Uma criança argumentou que a 
história seria sobre nome. Como estávamos estudando sobre nomes e sobrenomes, retomamos o assunto para 
contribuir com a produção de sentidos a partir do título. Perguntamos se alguém tinha o sobrenome Martins, 
ninguém tinha. Mas o sobrenome Silva, cinco alunos se manifestaram e dissemos a eles que no decorrer da 
história iríamos conversar mais sobre esse sobrenome.

Escrevemos	o	nome	do	livro	no	quadro	e	contamos	juntos	quantas	palavras	existiam	no	nome	“Rosita	
Maria	Antonia	Martins	da	Silva”.	Distribuímos	as	fichas	com	os	nomes	das	crianças	e	fizemos	uma	contagem	
com esses nomes para comparar se tinha alguém que possuía um nome maior que o da personagem do 
livro. Cada criança foi solicitada a falar (outras leram) o seu nome e contar quantas palavras e, juntos, fomos 
anotando no quadro. Constatamos que ninguém possuía nome maior.

Abordado	o	título,	passamos	para	a	autora;	 lemos	sua	biografia	e	explicamos	que	ela	é	 ilustradora	e	
escritora.	Ninguém	soube	dizer	o	que	era	“ilustrar”,	então	explicamos.	Falamos	que	a	autora	possui	mais	
de 50 livros; perguntamos se essa quantidade representava muito ou pouco; todos concordaram que eram 
muitos livros. Acharam engraçada a foto da autora e perguntaram o que tinha no cabelo dela. Conversamos 
a respeito. Em seguida, perguntamos se tinha algo mais de interessante na capa do livro; então perguntaram 
o	que	era	o	nome	“Lafonte”.	Explicamos	que	era	o	nome	da	editora,	responsável	pela	produção	dos	livros.

Refletimos	sobre	os	apelidos,	falamos	do	“Rosi”,	que	vem	do	“Rosita”;	perguntamos	se	alguém	tinha	apelido	
e	alguns	falaram,	outros	relacionaram	o	apelido	“Rosi”	com	uma	tia,	mãe...	Perguntamos	porque	a	personagem	
gostava	de	“Rosi”	e	uma	criança	respondeu	que	sobraria	mais	espaço	para	ela	fazer	o	que	quisesse...

Perguntamos	se	sabiam	quem	havia	escolhido	seus	nomes	e	demos	um	exemplo.	Michele,	uma	das	
estudantes participantes do projeto, relatou que seu nome foi sorteado; seus irmãos e pais colocaram o 
nome que desejavam para ela, antes dela nascer, e que o nome sorteado foi Michele, escolhido por um 
irmão.	Deixamos	que	as	crianças	falassem	sobre	a	escolha	de	seus	nomes;	os	que	não	sabiam	aguçamos	a	
curiosidade para que perguntassem a seus familiares.
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Dialogamos	ainda	sobre	a	existência	dos	sobrenomes;	que	servem	para	nos	diferenciar	de	outras	pessoas.	
Falamos que o nosso nome é escolhido por nossa família e que o sobrenome, herdamos dos nossos pais, que 
herdaram dos nossos avós, que herdaram dos nossos bisavós...

Explicamos	que	quando	nascemos	nossos	pais	vão	ao	cartório	nos	registrar,	o	que	gera	um	documento	
chamado	“certidão	de	nascimento”,	onde	fica	certificado	que	nascemos.	Explicamos	que	nesse	documento	
são colocados nossos dados, como data e horário de nascimento, cidade, pais, avós, etc. Continuamos dizendo 
que	quando	crescemos	mais	fazemos	outro	documento,	a	“carteira	de	identidade”.	A	professora	da	turma	
nos emprestou a sua identidade e fomos mostrando um a um como era tal documento; que possui a foto e a 
digital que também são atributos que ajudam a nos diferenciar das outras pessoas, principalmente a nossa 
digital.	Pintamos	o	dedo	com	a	tinta	de	pincel	de	quadro	e	fixamos	numa	folha	de	chamex	para	mostrar	como	
são	tiradas	as	nossas	digitais.	As	crianças	ficaram	muito	interessadas.

Rosita, personagem do livro, vai dizendo outros sobrenomes que ela poderia ter. Ela diz que gostaria de 
ser	craque	como	o	“Arantes”.	Perguntamos	às	crianças	se	conheciam	algum	craque	de	futebol.	Que	esse	
“Arantes”	era	considerado	o	rei	do	futebol.	Uma	criança	disse	que	conhecia,	mas	não	lembrava	o	nome.	Então	
mostramos	a	foto	com	o	nome	completo	“Edson	Arantes	do	Nascimento”	e	dissemos	que	seu	apelido	era	
“Pelé”.	Nesse	momento	a	criança	reconheceu	essa	personalidade	e	confirmou	sua	hipótese.

Concluímos	o	diálogo	sobre	a	história	 levantando	algumas	questões:	 se	Rosita	 tivesse	o	sobrenome	
“Arantes”,	ela	seria	craque	como	“Pelé”?	Se	tivesse	o	sobrenome	“Presley”,	ela	seria	uma	cantora	famosa?	 
As	crianças	disseram	que	não.	Consideramos	ainda	a	existência	de	pessoas	que	tem	nome	igual	ao	de	atriz,	 
de	cantor,	de	jogador	de	futebol...	Inclusive	tinha	um	exemplo	na	sala;	um	menino	chamado	Cristiano	Ronaldo.	
Portanto, consideramos que não é porque ele tem esse nome que vai necessariamente se tornar um jogador 
de	futebol;	ele	pode	ser	um	advogado,	professor,	médico,	arquiteto,	qualquer	outra	profissão,	pois	podemos	
ser o que quisermos e que isso não depende do nosso nome e sobrenome e sim de nossas atitudes, força de 
vontade,	oportunidades,	etc.	Enfim,	essa	leitura	nos	rendeu	uma	ampla	conversa	provocando	em	nós	e	nas	
crianças	o	acesso	a	outras	experiências	e	favoreceu	um	compartilhar	de	histórias	e	sentidos.	A	consideração	
das crianças como partícipes na condução dessa atividade possibilitou que a história fosse compreendida 
em si mesma e para além daquilo que a autora poderia prever, na medida em que as crianças sinalizaram 
relações	com	situações	pessoais	e	cotidianas,	próprias	de	seus	mundos	de	vida.

Com a vivência das estratégias de leitura anteriormente narradas, buscamos desenvolver junto com as 
crianças uma concepção de leitura na perspectiva dialógica e discursiva de linguagem, uma vez que na 
prática vivenciada a ênfase não está apenas nos sentidos que a autora produziu ao escrever a história mas, 
a	partir	de	uma	mediação	planejada,	num	encontro	entre	autor,	texto	e	leitores	tendo	em	vista	a	produção	
de sentidos também pelas crianças que foram instigadas a participar ativamente.

Algumas considerações

Esse	 texto	apresentou	uma	experiência	que	 foi	desenvolvida	a	partir	da	preocupação	em	relação	a	
transição	das	crianças	da	primeira	para	a	segunda	etapa	da	Educação	Básica;	uma	experiência	que	nos	
ajudou a problematizar práticas que vem sendo desenvolvidas com crianças na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental.	Se	configurando	a	partir	de	uma	articulação	teórico-prática,	tem	nos	possibilitado	pensar	e	
propor novos modos de ensinar tendo como fundamento uma concepção de linguagem e de infância que 
favorece a participação infantil na construção de seus mundos de vida em articulação com a cultura de modo 
geral, historicamente empreendida.

Sob os pressupostos teórico-metodológicos da abordagem histórico-cultural, em que os fenômenos 
para serem compreendidos em profundidade devem ser observados, descritos, colocados em análise sob 
suas	várias	nuances,	buscamos	perceber	os	contextos	onde	foram	desenvolvidas	as	atividades	do	projeto	
de ensino Transição Educação Infantil e Ensino Fundamental	tendo	em	vista	as	contribuições	das	crianças	
ao que fora proposto, o que nos favorece pensar a respeito do que tem sido praticado com as crianças e o 
que isso revela e possibilita. O estudo proposto aos estudantes participantes dessa iniciativa em torno do 
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conceito	de	infância	foi	ao	mesmo	tempo	uma	intencionalidade	e	uma	provocação	a	partir	das	experiências	
vividas	nas	instituições	educativas,	consideradas	as	práticas	docentes	observadas.	O	conceito	de	leitura	e	
de	linguagem	conduziram	todas	as	discussões	e	subsidiaram	os	planejamentos	das	atividades	propostas	às	
crianças, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Assim, essa iniciativa fomentou (fomenta) articular 
essas	concepções	à	participação	das	crianças	na	construção	do	conhecimento,	não	cerceando	sua	oralidade,	
nos	permitindo	ouvi-las	e	buscar	estratégias	que	valorizem	suas	especificidades	e	interesses,	como	sugerem	
Pinto	e	Sarmento	(2007)	ao	afirmarem	que	os	planejamentos	das	atividades	para	crianças	devem	facilitar/
alimentar	o	espaço/tempo	para	que	a	criança	não	perca	sua	característica	de	ser	lúdico,	criativo,	imaginante,	
poético, barulhento, características das culturas infantis.

Portanto, o trabalho com a linguagem na escola, seja na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, 
deve ser compreendido como uma prática social e cultural, intencionalmente organizada, que deve ter como 
preocupação central a formação de um sujeito crítico, participativo, consciente. Um sujeito, como já nos 
apontou	Kosik	(1989),	capaz	não	só	de	ser	reflexo,	de	registrar,	de	ser	receptivo,	mas	capaz	de	projetar-se,	de	
ser ativo, de construir. Capaz de construir novos mundos de vida.
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A produção textual no Ciclo de Alfabetização:  
reflexões acerca da prática pedagógica
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Resumo: O	presente	trabalho	teve	por	objetivo	analisar	as	atividades	de	produção	de	textos	aplicadas	em	turmas	
do	ciclo	de	alfabetização	–	1º,	2º	e	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	–,	observando	se	as	propostas	permitiam	ao	
aluno	uma	liberdade	de	expressão	e	criação,	bem	como	um	efetivo	aprendizado	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética	
(SEA). As perguntas norteadoras da investigação foram: Quais as principais características das atividades de 
produção	textual	aplicadas	nas	turmas	do	ciclo	de	alfabetização?	As	propostas	de	produção	textual	permitiam	
ao	aluno	uma	liberdade	de	expressão,	criação	e	consolidação	do	SEA?	O	corpus foi composto por 40 atividades 
de	escrita,	aplicadas	em	turmas	de	alfabetização	de	uma	escola	pública	em	um	município	localizado	na	região	
sul do estado de Goiás. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativa, sendo descritivo-interpretativista.  
O	quadro	teórico-metodológico	foi	composto	pelas	contribuições	dos	estudos	de	alfabetização	e	letramento.
Palavras-chave:	Alfabetização.	Atividades	de	produção	Textual.	Ensino	de	produção	Textual.

Introdução

No decorrer da história da educação brasileira diversos projetos e iniciativas governamentais tentaram 
banir o analfabetismo. Não obstante, os programas de alfabetização tornaram-se motes de campanhas 
eleitorais e argumento em defesa da cidadania e democracia. Saber ler e escrever, que nos séculos passados, 
era um privilégio da minoria, no Século XXI é uma condição essencial para sobrevivência na lógica capitalista 
de	mercado	e	na	sociedade	modernizada	pelos	altos	padrões	de	tecnologia.	Porém,	não	basta	codificar	e	
decodificar	os	códigos	linguísticos.	É	necessário	que	o	sujeito	aprenda	a	utilizar	a	leitura	e	a	escrita	dentro	
de uma função social. No entanto, as pesquisas apontam e os dados estatísticos atestam que temos um novo 
analfabetismo produzido no Brasil, o escolar. Ou seja, crianças que passaram 9 anos ou mais nos bancos 
escolares	e	não	conseguem	dominar	com	fluência	o	sistema	de	escrita	alfabética,	bem	como	utilizá-lo	em	
seu	dia	a	dia	para	atender	as	exigências	da	própria	sociedade.

A	última	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização,	aplicada	em	2013,	pelo	Ministério	da	Educação,	revelou	
através	dos	seus	indicadores	uma	expressiva	quantidade	de	crianças	que	chegaram	ao	final	do	3º	ano	do	
Ensino	Fundamental	sem	as	noções	elementares	de	 leitura,	escrita	e	matemática.	Considerando	que	2,5	
milhões	de	crianças	participaram	do	teste,	os	dados	fornecidos	pelo	INEP	(Instituto	Nacional	de	Estudos	e	
Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira),	e	que	estão	disponíveis	em	seu	site,	assinalam	que	apenas	248.000	
crianças estão no nível 4 de leitura e 247.000 no nível 5 de escrita (considerando a escala que varia entre 
o	Nível	1,	elementar,	ao	nível	5,	fluente).	Além	disso,	os	resultados	evidenciam	uma	desigualdade	entre	as	
regiões	brasileiras.	Os	estados	do	Norte	e	Nordeste	permanecem	com	os	piores	índices,	enquanto	o	Sul	e	
Sudeste sobressaem.

Diante	disso,	 como	 se	explica	esse	panorama	desastroso	da	aprendizagem	da	escrita?	 Longe	de	
procurarmos	uma	resposta,	esse	trabalho	lança	reflexões	acerca	das	práticas	de	escrita	na	escola	pública,	
a	partir	da	análise	das	propostas	de	produção	textual	em	classes	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	
Compreendemos	que	essas	atividades	e	as	práticas	dos	professores	serão	definidoras	e	norteadoras	das	
competências	das	crianças	em	serem	autoras	de	textos.

Sabemos	que	a	escrita	não	está	apenas	na	escola.	Luria	(2001,	p.143)	nos	lembra	que	“a	história	da	escrita	
na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor coloca um lápis em sua mão e lhe 
mostra como formar letras”. Entretanto, é a instituição escolar, a responsável por sistematizar e consolidar o 
processo	de	aprendizagem	da	linguagem	escrita.	Dentro	desse	contexto,	o	presente	trabalho	teve	por	objetivo	
analisar	as	atividades	de	produção	de	textos	aplicadas	em	turmas	do	ciclo	de	alfabetização	–	1º,	2º	e	3º	ano	
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do	Ensino	Fundamental	–,	observando	se	as	propostas	permitiam	ao	aluno	uma	liberdade	de	expressão	e	
criação, bem como um efetivo aprendizado do Sistema de Escrita Alfabética (SEA). As perguntas norteadoras 
da	investigação	foram:	Quais	as	principais	características	das	atividades	de	produção	de	texto	aplicadas	nas	
turmas	do	ciclo	de	alfabetização?	As	propostas	de	produção	textual	permitiam	ao	aluno	uma	liberdade	de	
expressão,	criação	e	consolidação	do	SEA?

Para responder a tais questionamentos, acompanhamos durante o primeiro semestre de 2015, sete turmas 
de	alfabetização	de	uma	escola	pública	em	um	município	 localizado	na	região	sul	do	estado	de	Goiás.	
Nossas fontes de pesquisa foram os planejamentos de sete professoras alfabetizadoras e os cadernos dos 
alunos. A partir desses materiais, utilizando uma metodologia de cunho quanti-qualitativa, sendo descritivo-
interpretativista,	procuramos	depreender	as	práticas	de	escrita	e	as	nuances	de	concepções	que	circulam	no	
contexto	escolar	sobre	como	a	criança	aprende	a	escrever.

Assim	sendo,	esse	trabalho	está	organizado	em	duas	seções.	A	primeira	 intitulada	de	“A	presença	da	
produção	escrita”,	 fazemos	uma	discussão	 inicial	 sobre	a	quantidade	de	propostas	de	produção	 textual	
identificadas	durante	o	semestre	da	pesquisa,	problematizando	os	dados	numéricos	e	apresentando	as	
atividades	identificadas.	E,	por	fim,	lançamos	algumas	considerações	sobre	as	implicações	pedagógicas	desse	
estudo, em defesa de uma escola verdadeiramente alfabetizadora.

A presença da produção escrita

Por	muito	tempo	produzir	texto	na	escola	se	reduziu	a	saber	utilizar	as	convenções	da	língua,	dominando	
regras	ortográficas,	daí	a	insistência	dos	professores	por	um	ensino	baseado	nas	questões	minimalistas	de	
morfossintaxe.	Logo,	saltamos	da	ênfase	nas	regularidades	gramaticas	para	a	proeminência	do	gênero	e	
do discurso.

Dessa	maneira,	 notamos	que	as	 concepções	de	 leitura	e	escrita,	 que	circularam	em	cada	época,	
impactaram sobre as práticas de alfabetização escolar. Antes (ou ainda hoje) os professores seguiam 
manuais	de	orientações	de	como	ensinar	a	criança	a	ler	e	escrever.	Os	exercícios	padronizados	em	etapas	de	
aprendizagem	e	os	testes	de	leitura	eram	aplicados	no	intuito	de	garantir	uma	legítima	e	eficaz	alfabetização.	
Com	o	decorrer	dos	séculos,	essa	perspectiva	foi	modificada	e	cada	vez	mais	o	professor	conseguiu	autonomia	
e espaço para criar o seu modo de ensinar, adequando-o à aprendizagem da criança. Porém, reconhecemos 
que ainda temos um longo caminho a percorrer; os velhos métodos para o ensino da escrita ainda imperam 
nos	sistemas	escolares	e,	parece-nos	que	existe	um	receio	em	abandoná-los	para	tentar	algo	novo	e	que	
atenda as atuais demandas sociais.

Soares (2016) em um estudo divulgado recentemente distingue dois grandes paradigmas na área da 
alfabetização no Brasil: o primeiro vinculado aos métodos analíticos e sintéticos, e o segundo, denominado 
de	construtivismo.	Este	último	 inspirou	outras	 tendências,	 sobretudo,	de	1980	em	diante.	Ao	 lado	do	
construtivismo, segundo Mortatti (2007, 2010), tivemos mais dois modelos teóricos: interacionismo linguístico e 
letramento,	que	em	decorrência	de	suas	conjecturas	determinaram	as	políticas	públicas	de	alfabetização.	Sob	
o enfoque da teoria do interacionismo linguístico, proposta por Geraldi e Smolka, que considera o processo 
de ensino e aprendizagem da leitura e escrita numa dimensão discursiva, faremos a análise das atividades 
de	produção	de	texto	nas	classes	de	alfabetização.

O primeiro semestre de 2015, na escola investigada, totalizou 98 dias letivos. A partir de um 
acompanhamento	do	planejamento	das	professoras	e	do	caderno	dos	alunos,	identificamos	nas	7	turmas	
pesquisadas,	cerca	de	40	atividades	intituladas	de	“atividade	de	prática	de	escrita”,	“atividade	de	produção	
textual”,	“atividade	de	redação”,	“produzindo	texto”,	“exercitando	a	produção	de	texto”,	“oba,	é	hora	de	
escrever”. Cada enunciado, a sua maneira, revelava os modos de fazer e conceber a escrita nessas classes. 
Independente	do	título	da	atividade,	essas	propostas	eram	planejadas	pelas	docentes	com	a	finalidade	
de	ensinar	o	aluno	a	produzir	o	texto.	No	quadro	abaixo,	tabulamos	a	quantidade	de	propostas	aplicadas	
nas turmas.
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Tabela 1 – Quantidade,	por	turma,	das	propostas	de	produção	textual	aplicadas	durante	o	1º	semestre	
de 2015.

Fevereiro
17 dias letivos

Março
22 dias letivos

Abril
20 dias letivos

Maio
20 dias letivos

Junho
21 dias letivos

Total

1º	ano	A 00 01 00 01 00 02

1º	ano	B 01 01 00 01 00 03

1º	ano	C 01 02 01 02 00 06

2º	ano	A 02 01 01 01 01 06

2º	ano	B 02 01 02 01 01 07

3º	ano	A 01 00 02 02 03 08

3º	ano	B 01 00 02 02 03 08

Total 08 06 08 10 08 40

Alguns estudos nos mostram que não é o quantitativo de propostas de escrita que fazem a criança 
desenvolver	a	produção	de	um	texto,	e	sim,	a	qualidade	dessas	propostas.	Na	fase	inicial	de	aprendizagem	
é	necessário	que	a	criança	esteja	em	contato	constante	com	práticas	que	a	desafiem	para	experimentação	
da	escrita.	Não	existe	um	receituário	que	indica	a	dose	necessária	de	atividades	de	produção	de	texto	na	
alfabetização,	contudo,	“na	aprendizagem	da	escrita,	especificamente,	ao	serem	desafiadas	a	escrever	e	tendo	
espaço	para	ousar,	as	crianças	valem-se	do	universo	semiótico	em	construção	para	definir	estratégias	para	
a	elaboração	textual,	ao	mesmo	tempo	em	que	se	abrem	para	novas	possibilidades	discursivas”	(GOULART,	
2015,	p.505).	Desse	modo,	consideramos	que	produzir	textos	em	qualquer	nível	de	escolaridade	precisa	ser	
uma atividade rotineira, portanto contínua e dialética.

Uma	análise	da	tabela	também	permite	inferir	a	concepção	de	escrita	circundante	no	contexto	da	escola	
pesquisada,	que	é	uma	ressonância	das	visões	que	circulam	em	outras	esferas	sociais:	a	ideia	de	que	o	aluno	
iniciante	do	processo	institucionalizado	de	alfabetização	é	incapaz	de	escrever	textos.	As	professoras	das	
turmas	do	1º	ano	A	e	B	transparecem	esse	aspecto	ao	afirmar	em	um	colóquio:	“as	crianças	do	1º	ano	ainda	não	
dão	conta	de	produzir	texto	no	primeiro	semestre,	só	lá	pro	fim	do	1º	ano	que	começam	a	ter	noção	básica”	
[sic]	(Professora	do	1º	ano	A),	“alunos	do	1º	ano	são	muito	imaturos	para	escrever	textos”	[sic] (Professora 
do	1º	ano	B).	Em	ambas	as	afirmativas,	a	concepção	de	texto	está	reduzida	a	uma	escrita	padrão	em	prosa,	
e não compreendem a dimensionalidade e alcance do discurso. Na tabela ainda percebemos que há vários 
meses, no decorrer do semestre, que não foram oportunizadas atividades de escrita para as crianças, o que 
compromete	o	processo	de	alfabetização,	já	que	“para	ensinar	a	elaborar	textos,	é	fundamental	propiciar	
muitos	e	variados	momentos	de	escrita	de	textos	e,	nos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental,	dar	atenção	
especial ao ensino do sistema alfabético de escrita” (LEAL e MELO, 2007, p.15)

As	40	propostas	de	produção	de	textos	foram	agrupadas	em	7	grupos	diferentes,	revelando	categorias	da	
prática	de	ensino	da	produção	textual	na	escola,	conforme	descrevemos	a	seguir.

No	1º	ano	do	ensino	fundamental	a	ênfase	foi	em	atividades	que	não	exigiam	do	aluno	uma	produção	
escrita	propriamente	dita,	apenas	a	reprodução	de	palavras,	ou	seja,	os	alunos	tinham	que	identificar	no	
contexto	das	frases	qual	palavra	dada	encaixava-se	melhor.	Esse	tipo	de	proposta	compreendeu	cerca	de	
80%	das	atividades	aplicadas	no	primeiro	ano	do	ensino	fundamental.	As	mesmas	foram	intituladas	pelas	
professoras	de	“textos	lacunados”:
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Figura 1 – Atividades	de	produção	de	texto	1º	ano	A	e	2º	ano	B.

A escrita na proposta acima é vista como técnica, já que prevalece apenas uma reprodução de palavras, 
que	possivelmente	estão	mais	a	serviço	do	desenvolvimento	da	leitura,	do	que	da	produção	textual.	Para	
Smolka (2008) um ensino dessa natureza, que considera a escrita sempre como técnica para aprender algo, 
desvincula	a	aprendizagem	da	língua	com	suas	reais	funções	na	vida	prática	do	educando.	Ou	seja,	a	escrita	
perde	o	seu	significado	lato	e	transforma-se	em	simulacro.	Podemos	reiterar	que

[...] Assim se comprova, mais uma vez, que a escola ensina as crianças a repetirem e reproduzirem 

palavras e frases feitas. A escola ensina palavras isoladas e frases sem sentido e não trabalha com 

as	crianças,	no	ano	escolar	da	alfabetização,	o	“fluir	do	significado”,	a	estruturação	deliberada	do	

discurso interior pela escritura” (SMOLKA, 2008, p.69).

Um gênero que desponta com destaque é o bilhete. Das 40 atividades, 6 solicitavam a escrita de um 
bilhete.	Contrariando	as	suas	finalidades,	as	propostas	analisadas	forjam	a	função	social	da	escrita	através	de	
exercícios	reducionistas	e	repetitivos,	já	que	as	crianças	não	foram	provocadas	a	escrever	bilhetes	tendo	como	
parâmetro uma situação real e pessoal, e sim, a partir de cenas imaginárias, produzidas pelas professoras:
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Figura 2 – Atividades	de	produção	de	texto	2º	ano	A	e	3º	ano	B.

A crítica a essas atividades não está na proposta em si, de se escrever a partir de uma dada situação 
imaginária, e sim, no fato de que durante o semestre não houve em nenhuma das salas, uma proposta que 
solicitasse	às	crianças	a	escrita	de	um	bilhete	com	significado	social	e	utilitário.	Geraldi	(1993,	p.7)	comenta	
que	“é	no	acontecimento	que	se	localizarão	as	fontes	fundamentais	produtoras	da	linguagem,	dos	sujeitos	e	
do	próprio	universo	discursivo”.	Ou	seja,	a	linguagem	funda-se	a	partir	das	interações,	no	processo	interlocutivo	
entre	pessoas,	no	diálogo.	Todo	texto,	portanto,	constitui-se	um	diálogo	entre	o	escritor	e	o	leitor,	logo,	a	que	
se considerar na perspectiva bakhtiniana que

O diálogo, no sentido estrito do termo, não constitui, é claro, senão uma das formas, é verdade 

que	das	mais	importantes	da	interação	verbal.	Mas	pode-se	compreender	a	palavra	“diálogo”	

num sentido amplo, isto é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas 

face	a	face,	mas	toda	a	comunicação	verbal,	de	qualquer	tipo	que	seja	(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,	

1988, p.123).

Diante	do	exposto,	o	bilhete	é	um	gênero	altamente	dialógico	e	pragmático	que	 requer	práticas	
contextualizadas	e	 localizadas	socialmente.	A	natureza	 interativa	na	escrita	desse	gênero	não	pode	ser	
ignorada	pela	escola,	afinal	toda	produção	textual	tem	um	interlocutor,	e	isso	precisa	ficar	claro	ao	aluno,	
sobretudo, na aprendizagem inicial da língua escrita.

As imagens tornaram-se fonte de inspiração para a produção escrita em cerca de 13 das 40 propostas 
identificadas.	No	geral,	havia	uma	imagem	ou	uma	sequência	de	imagens	e	o	aluno	teria	que	produzir	algo	
relacionado	ao	que	viu,	conforme	percebemos	nos	exemplos	a	seguir:
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Figura 3 – Atividades	de	produção	de	texto	2º	ano	B	e	3º	ano	A.

Vale	frisar	que	é	preciso	explicitar	as	condições	de	produção	e	circulação	dos	textos.	Apoiados	em	Antunes	
(2016)	podemos	referenciar	que	é	necessário	que	conheçamos	através	de	uma	proposta	de	produção	textual	
qual	o	tema,	os	objetivos,	o	destinatário,	o	contexto	onde	o	texto	vai	circular,	o	suporte,	o	gênero	de	texto	e	
o registro com que usamos a linguagem, do mais formal ao informal. O enunciado de uma atividade precisa 
comportar	todos	esses	elementos,	em	prol	de	uma	escrita	orientada	e	significativa,	afinal,	“é	difícil	aprender-
se	qualquer	coisa	que	não	nos	pareça	significativa	e,	por	alguma	razão,	necessária”	(ANTUNES,	2016,	p.17).	
Para	tanto,	o	professor	precisa	ser	um	pesquisador	de	boas	propostas	de	produção	de	texto,	adequando-as	
ou complementando-as aos critérios arrolados acima.

Diferente	das	outras	séries,	no	3º	ano,	os	alunos	fizeram	atividades	de	transposição	textual,	que	consistem	
em	transformar	um	texto	escrito	em	determinado	gênero	para	outro,	de	gênero	distinto:
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Figura 4 – Atividade	de	produção	de	texto	do	3º	ano	B.

Para	Bakhtin	 (2011,	p.286),	 “quando	passamos	o	
estilo de um gênero para outro, não nos limitamos 
a	modificar	a	 ressonância	deste	estilo	graças	à	sua	
inserção num gênero que não lhe é próprio, destruímos 
e renovamos o próprio gênero”. Dessa forma, podemos 
concluir	que	atividades	de	transposição	textual	não	
demandam	uma	cópia/transcrição	do	texto	original,	
e sim, uma recriação imbuída de uma criatividade 
artística do escritor.

De	todo	o	universo	das	propostas,	 identificamos	
apenas	uma	atividade	de	produção	textual	coletiva,	a	
partir	do	seguinte	enunciado:	“Numa	bela	manhã	surgiu	
um sapo na escola... Vamos continuar essa história? 
O	que	aconteceu?”.	Produzir	 textos	coletivamente	
sugerem uma tarefa de negociação entre professores 
e alunos e entre os próprios alunos. É possível, através 
da	produção	coletiva,	o	professor	não	só	explorar	o	
que escrever, mas também, para que e para quem 
escrever (GERALDI, 1993). Assim sendo, o docente 
cumpre o papel de mediador da aprendizagem: 
mobiliza a classe para o desenvolvimento de uma 

discursividade	na	passagem	de	um	gênero	primário	para	um	secundário	(BAKHTIN,	2011);	entusiasma	os	alunos	
para	o	domínio	dos	elementos	de	textualidade,	e,	concomitantemente,	ensina-os	a	agir	democraticamente	e	
respeitar	as	opiniões	dos	outros	num	contexto	coletivo.

Dez propostas das 40 analisadas solicitavam que o aluno desse continuidade a uma determinada narrativa, 
como	no	exemplo	abaixo:

Figura 5 – Atividade	de	produção	de	texto	do	2º	ano	B.

Por	fim,	nos	deparamos	com	2	propostas	de	textos	
em diálogos, no geral, histórias em quadrinhos.
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Figura 6 – Atividade	de	produção	de	texto	do	2º	ano	B.

Um aspecto importante que precisa ser 
considerado pelo professor é a qualidade do 
material a ser oferecido ao aluno. Encontra-
mos muitas atividades que o espaço para a 
produção	do	texto	era	muito	estreito	e	curto,	
o que delimitava a criação do aluno, limi-
tando seu pensamento a um espaçamento 
predeterminado. Também, algumas imagens 
estavam ilegíveis, o que impedia a criança 
de	analisá-las	para	a	escrita	de	textos	que	
as usavam como elemento de inspiração.

As implicações pedagógicas desse estudo: por uma escola verdadeiramente 
alfabetizadora

Aprender a ler e escrever parece ser simples aos ouvidos leigos e assim seria se compreendêssemos 
leitura e escrita como um aprendizado de códigos alfabéticos. Mais do que aprender letras, alfabetizar é 
construir	significado	ao	mundo.	Falamos,	portanto,	de	um	processo	particular	(afinal,	cada	um	aprende	a	seu	
modo	e	tempo)	que	não	se	retém	a	fases	predefinidas	e	moldadas	em	características	psicológicas,	culturais,	
pedagógicas, dentre outras.

Um olhar para as atividades apresentadas no decorrer desse trabalho apontou um problema no ensino 
da	produção	de	texto	na	escola.	Percebemos	que	houve	uma	separação	da	aprendizagem	da	escrita	com	a	
sua função de uso social, já que nos termos discursivos, a maioria das atividades não criaram oportunidades 
para que o aluno descobrisse a possibilidade ou necessidade de usar a língua como forma de comunicação e 
interlocução.	Outrossim,	as	atividades	não	propiciaram	uma	liberdade	de	expressão,	criação	e	consolidação	
do Sistema de Escrita Alfabética. Os gêneros da ordem do narrar foram predominantes nas propostas, 
indicando	uma	ausência	de	produções	de	textos	argumentativos.	Sobre	isso,	alguns	estudos	já	apontaram	
a	precariedade	da	exploração	desse	tipo	textual	nas	práticas	escolares,	principalmente,	nas	séries	iniciais	
do	ensino	fundamental;	destarte,	os	livros	didáticos	também	pouco	exploram	a	capacidade	da	criança	em	
argumentar (Cf. OLIVEIRA e SILVA, 2010; BANKS-LEITE, 2011; LEITÃO, 2011).

A	análise	das	atividades	evidencia-nos	que	a	produção	de	texto	não	pode	ser	apenas	mais	uma	modalidade	
da	 língua	portuguesa.	É	 imprescindível	 ir	além,	centralizando-a	como	eixo	condutor	das	disciplinas	e	
práticas pedagógicas. Por meio de um prisma interdisciplinar, todas as áreas do conhecimento no ciclo de 
alfabetização	precisam	dialogar	para	constituição	de	um	aluno	escritor.	Afinal,	“é	possível	ensinar	a	produzir	
textos!”	(LEAL	e	BRANDÃO,	2007,	p.45).	Para	tanto,	Leal	e	Brandão	(2007)	reforçam	diferentes	estratégias	
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didáticas, que ajudam nossos alunos a desenvolver uma variada gama de capacidades e conhecimentos sobre 
a	produção	textual,	tais	como:	a	dimensão	afetiva	no	ato	de	escrita,	“não	ter	medo	é	o	primeiro	passo”	(p.	47),	
ou	seja,	o	professor	demonstrar	ao	aluno	confiança	e	que	escrever	não	é	um	“bicho	de	sete	cabeças”;	faz-se	
fundamental	assegurar	que	produzir	texto	é	envolver-se	numa	atividade	verbal.	“Nessa	perspectiva,	para	
aprender	a	agir	por	meio	de	textos	escritos,	só	há	um	caminho:	escrever	muitos	e	muitos	textos	em	situações	
significativas	de	interação	e	refletir	sobre	esses	tantos	textos	escritos”	(LEAL	e	BRANDÃO,	2007,	p.51).

Outro	ponto	importante	no	processo	de	ensino	da	produção	textual	está	no	âmbito	da	análise	linguística.	
Convencionou-se dizer que não se ensina mais língua na escola, trabalhamos apenas com a linguagem. Essa 
falsa dicotomia entre língua e linguagem afastou o professor dos objetivos do ensino de língua portuguesa e 
o	fez	abandonar,	muitas	vezes	por	desconhecimento	e	pressões	das	políticas	educacionais,	o	ensino	da	língua,	
de	suas	normativas	e	flexões.	Não	conseguimos	alcançar	o	“meio	termo”;	abandonamos	essas	concepções	
e	partimos	para	uma	aventura	desastrosa	legitimada	pelas	“pérolas	do	ENEM”1, pelos resultados do PISA2 e 
etc.	Há	ainda	“uma	pedra	no	meio	do	caminho	das	aulas	de	português”	(ANTUNES,	2003,	p.15).

Dessa	maneira,	uma	escola	que	alfabetiza	não	considera	que	leitura	é	reconhecer	sons	em	traços	gráficos,	
muito	menos	decifrar	palavras	que	juntas	não	fazem	sentido.	Vai	além	disso,	leitura	é	criar	significado	ao	
mundo.	Através	de	palavras,	e	mediado	por	elas,	 se	apoderar	de	conhecimentos	e	opiniões.	Leitura	é	a	
capacidade	crítica	e	criativa	de	combinar	sons	que	formam	diversos	textos,	é	habitar	o	inimaginável	e	viajar	
para mundos distantes através das letras.

Nessa escola, verdadeiramente alfabetizadora, escrever não é copiar ou apenas traçar letras isoladas 
ou combinadas com outras. Escrever é a capacidade de produzir, de criar uma imagem com palavras. É a 
habilidade de combinação de grafemas que formam, através da intencionalidade do escritor, os diferentes 
gêneros	textuais.

Diante disso, reiteramos que ensinar a escrever é uma das responsabilidades mais importantes da escola, 
e	que	“não	basta	saber	ler	que	‘Eva	viu	a	uva’.	É	preciso	compreender	qual	a	posição	que	Eva	ocupa	no	seu	
contexto	social,	quem	trabalha	para	produzir	a	uva	e	quem	lucra	com	esse	trabalho”	(FREIRE,	1991,	p.42).
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Práticas de alfabetização: conhecimentos do sistema de escrita
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Resumo: O presente trabalho buscou analisar as práticas de alfabetização de professoras alfabetizadoras 
com crianças. Os eventos foram analisados com base nos pressupostos teóricos da perspectiva bakhtiniana 
de linguagem, e dos diferentes autores que partem dessa perspectiva. A partir dos eventos constatamos que 
os conhecimentos do sistema de escrita alfabética foram a dimensão da alfabetização mais privilegiada pelas 
professoras. A ênfase nesse conhecimento evidencia que a alfabetização é concebida como um processo de 
aquisição	das	habilidades	de	ler	e	escrever	–	decodificação	e	codificação.
Palavras-chave: Infância. Alfabetização. Conhecimentos do Sistema de Escrita.

Considerações iniciais

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado, que teve por objetivo analisar práticas de 
alfabetização	de	duas	professoras	do	Sistema	Municipal	de	Educação	de	Vitória,	a	fim	de	saber	quais	
dimensões	da	alfabetização	eram	mais	privilegiadas	pelas	professoras,	bem	como	qual	o	conceito	de	
alfabetização que orientava suas práticas.

Considerando	as	constantes	variações	que	o	termo	alfabetização	vem	passando	ao	longo	da	história	
e levando em conta os discursos de base construtivista que permearam o cenário educacional brasileiro, 
enfatizando que o conhecimento é resultado da interação entre o sujeito e objeto, acreditamos que 
pesquisas voltadas para as práticas dos professores alfabetizadores são fundamentais para que possamos 
compreender melhor como os professores vêm desenvolvendo o trabalho de ensino da língua escrita 
em sala de aula. Entendemos, que o trabalho educativo, além de demandar planejamento, necessita de 
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ser	orientado	por	uma	concepção	de	alfabetização	que	abranja	diferentes	dimensões	desse	processo.	A	
concepção	de	alfabetização	defendida	neste	estudo,	parte	do	princípio	que	a	alfabetização	é	“[...]	uma	
prática social e cultural em que se desenvolvem a formação da consciência crítica, as capacidades de 
produção	de	textos	orais	e	escritos,	de	leitura	e	de	compreensão	das	relações	entre	sons	e	letras”	(GONTIJO,	
2008, p.198). Guiados por esse conceito, acreditamos que as práticas de alfabetização precisam considerar 
o	texto	como	unidade	de	sentido,	por	meio	dele	é	possível	trabalhar	as	demais	dimensões	da	alfabetização	
de	forma	dialógica	e	discursiva,	possibilitando	que	as	crianças	sejam	produtoras	de	textos.

Assim, a partir do corpus da pesquisa, buscaremos dialogar no presente estudo com os eventos mais 
privilegiados	pelas	professoras,	a	fim	de	revelar	como	a	alfabetização	tem	sido	efetivada	nas	salas	de	aula.

A base teórica adotada nesse estudo apoia-se na perspectiva histórico-cultural, a modalidade de pesquisa 
adotada é o estudo de caso. Os dados foram analisados à luz dos conceitos desenvolvidos por Bakhtin (2003, 
2006)	sobre	a	filosofia	da	linguagem,	com	base	em	uma	perspectiva	sócio-histórica	e	dialógica	de	linguagem,	
e também considerando os estudos desenvolvidos por pesquisadores que têm orientado seus trabalhos para 
essa perspectiva de linguagem. Os sujeitos participantes da pesquisa foram três professoras, duas pedagogas, 
quarenta e nove crianças com idades entre 5 à 7 anos.

A	Tabela	abaixo	evidencia	o	total	de	eventos	observados	em	ambas	as	escolas	e	a	frequência	com	que	
cada dimensão da alfabetização foi trabalhada nas práticas das professoras.

Tabela 1 – Dimensões	da	alfabetização	observadas	nas	práticas	das	professoras	alfabetizadoras.

Dimensões da alfabetização Escola A Escola B

F % F %

Produção de textos
Leitura
Conhecimentos do sistema de escrita 

06
23
25

11,11
42,59
46,30

04
27
41

05,56
37,50
56,94

TOTAL 54 100% 72 100%

Os dados evidenciam que as práticas das professoras alfabetizadoras não foram tão diferenciadas. Ambas 
privilegiaram	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita,	leitura	e	produção	de	textos,	sendo	que	esta	
última	ocorreu	com	menos	frequência	nas	duas	salas	de	aula.	Considerando	que	os	conhecimentos	sobre	
o sistema de escrita foram os mais evidenciados, apresentaremos no presente estudo o modo como esse 
conhecimento foi abordado.

O trabalho com os conhecimentos sobre o sistema de escrita na escola

Neste estudo, consideramos que os conhecimentos sobre o sistema de escrita compreendem conforme 
discutido por Gontijo e Schwartz (2009) a história da escrita; a história dos alfabetos; o nosso alfabeto; 
distinção entre desenho e escrita; as letras do alfabeto; compreensão da direção convencional da escrita; 
símbolos	utilizados	na	escrita;	a	segmentação	dos	espaços	em	branco	e	as	relações	sons	e	letras	e	letras	
e sons. Por sua vez, a aprendizagem das letras do alfabeto abrange o nome das letras, categorização 
gráfica	e	funcional	das	letras	e	a	direção	dos	movimentos	ao	escrever	as	letras.	Esses	conhecimentos	foram	
sistematizados pelas autoras a partir dos trabalhos desenvolvidos por Cagliari (2007, 2008) e Massini – 
Cagliari e Cagliari (2008).

Durante nossa inserção em campo e, após as analises dos eventos, percebemos que alguns conhecimentos 
sobre o sistema de escrita citados acima foram abordados pelas professoras de ambas as escolas, porém, 
observamos, de acordo como o mencionado, que as professoras trabalhavam outros conhecimentos que 
não foram contemplados pelas autoras: conhecimento das sílabas e das palavras. Tendo em vista essas 
observações,	tais	conhecimentos	também	foram	listados	na	tabela	que	se	segue:
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Tabela 2 – Conhecimentos sobre o sistema de escrita contemplados pelas professoras

Conhecimentos sobre o sistema de escrita 
Escola A Escola B

F % F %
Categorização gráfica das letras
Compreensão da direção convencional da escrita
Símbolos utilizados na escrita
Compreensão da finalidade dos espaços em branco
Relações entre sons e letras e letras e sons
Unidade sílaba
Unidade palavra
Unidade frase

01
01
-
-

07
04
12
-

04,00
04,00

-
-

28,00
16,004

8,00
-

10
03
06
01
10
03
06
02

24,39
07,32
14,63
02,44
24,39
07,32
14,63
04,88

TOTAL 25 100% 41 100%

Com base na tabela 1, podemos constatar que ambas as escolas privilegiaram os mesmos conhecimentos, 
exceto,	os	símbolos	utilizados	na	escrita,	compreensão	da	finalidade	dos	espaços	em	branco	e	unidade	frase,	
estes conhecimentos não foram evidenciados nas práticas das professoras alfabetizadoras da Escola A.

Durante	nossas	observações,	não	presenciamos	eventos	que	abordassem	alguns	dos	conhecimentos	sobre	
o sistema de escrita que são considerados essenciais durante a fase inicial de alfabetização, tais como: a 
história da escrita, a história do alfabeto, os conhecimentos sobre o nosso alfabeto, distinção entre desenho e 
escrita,	as	letras	do	nosso	alfabeto	e	a	direção	ao	escrever	as	letras	do	alfabeto.	Entretanto,	isso	não	significa	
que não tenham sido trabalhados, pois não acompanhamos as turmas durante todo ano escolar.

Ensino da palavra e a partir da palavra

As propostas que enfatizavam o ensino da unidade palavra podem ser divididas em dois grupos: escrita 
de	palavras	isoladas	e	palavras	usadas	como	pretextos	para	ensinar	as	sílabas	e	as	letras.	Observamos	ainda	
o	trabalho	com	o	significado	das	palavras.	Para	isso,	a	professora	A1	recorria	aos	dicionários	ou	aos	seus	
conhecimentos	sobre	o	significado	da	palavra	destacada	por	ela.	Observamos	atividades	propostas	pela	
professora A1 que abordavam a escrita de palavras a partir de imagens:

Foto 1 – Atividade desenvolvida por AB. Foto 2 – Atividade desenvolvida por K.
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As atividades acima consistiam em recortar palavras para serem coladas no lugar apropriado, ou seja, 
elas deveriam saber qual palavra representava o nome da personagem ou objeto desenhado. No século 
XIX, o ensino da palavra, na fase inicial da escolarização, foi considerado uma inovação metodológica. Os 
estudos de Gontijo (2008) sobre a alfabetização no Espírito Santo, no período de 1870 a 1920, mostram que 
as	questões	metodológicas	foram	muito	debatidas	ao	longo	desse	período.	No	ano	de	1882,	por	exemplo,	
o	método	oficialmente	adotado	passou	a	ser	o	método	intuitivo	ou	Lição	de	Coisas,	Ele	foi	“[...]	considerado	
mais apropriado para trabalhar com as crianças, pois partia do concreto para o abstrato, do todo para as 
partes” (p. 99), ou seja, das palavras (nomes), pois estas podiam ser concretizadas por meio de imagens. A 
proposta	metodológica,	“[...]	destaca	a	necessidade	de	ensinar	o	discípulo	a	distinguir	o	objeto,	a	sua	imagem	
e a palavra que o nomeia. [...] Procedendo dessa maneira, o professor pode ensinar muitas palavras antes de 
iniciar o estudo dos sons ou das letras de cada uma” (Gontijo, 2008, 108).

Conforme	Gontijo	(2008),	“[...]	a	palavra	que	passa	a	ser	o	ponto	de	partida	para	ensinar	os	sons	ou	as	
sílabas	e	que	gera	um	movimento	considerado	de	inovação	metodológica	é	tributária	da	lingüística	do	século	
XIX, que desconhecia as reais unidades das línguas: os enunciados” (Gontijo, 2008, p.167). Se considerarmos a 
época em que foi proposto o método Lição de coisas, podemos dizer que, efetivamente, ele foi uma inovação 
no que se refere ao ensino da leitura. Como podemos compreender, então, a permanência do uso da palavra 
como	unidade	de	ensino,	especificamente,	nas	práticas	das	professoras?	Como	dito,	o	trabalho	com	a	unidade	
palavra visava também o ensino das letras e das sílabas. Nesse sentido, podemos concluir que a ênfase nas 
unidades	menores	da	língua	explica	a	permanência	do	trabalho	com	as	palavras	nas	práticas	observadas.

O	ensino	de	sílabas	a	partir	da	palavra	totalizou	16,00%	dos	eventos	destinados	aos	conhecimentos	do	
sistema de escrita, abordados pelas professoras da Escola A. Buscando esclarecer como eram realizadas 
as atividades destinadas ao ensino das sílabas, selecionamos um evento da prática da professora A1 que 
demonstra como esse conhecimento foi trabalhado. A atividade a seguir foi desenvolvida pela professora 
A1	no	dia	12/05/2009.	Ela	consistiu	em	levar	os	alunos	a	identificar	as	sílabas	que	compunham	as	palavras.	
Após	entregar	as	folhas	xerocopiadas,	a	professora	A1	iniciou	o	seguinte	diálogo,	para	explicar	o	enunciado	
da atividade:

Professora A1: pessoal::... nessa folhinha ta pedindo para pintar as sílabas com o nome do animal... vocês 
sabem o que é sílaba? quem sabe pode falar::

Alunos: são letras
[
Alunos: não sei
Professora A1: para escrever as palavras nós usamos as sílabas
[
L: é uma palavra é um::... é duas letrinhas juntas
Professora	A1:	duas	letras	ficam	juntinhas::...	JV?
JV: é MA – me – mi – mo – mu::
Professora	A1:	Isso	ele	deu	exemplo	de	uma	sílaba...	ma-me-mi-mo-mu...	então	é	isso	que	L.	falou...	duas	

letras	que	ficam	juntinhas...	Quem	mais	sabe	falar	o	que	é	silaba?....	vai	D.?
D: Ma-me-mi-mo-mu... é MA::
Professora A1: Quem vai falar diferente?... MA é sílaba de que palavra?
Alunos: MACACO::
Professora A1: Se eu escrevo aqui oh:: ((escreveu no quadro a palavra macaco)) ma – ca – co::... quais são 

as sílabas dessa palavra?
Alunos: MA:: – CA:: – CO::
Professora A1: Então sílabas são essas né... são as letras juntas que formam os sons... MA é uma sílaba... CA 

é uma sílaba... e CO é uma sílaba... então Macaco... quan::tas sílabas tem::?
Alunos: Três:::
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Professora A1: Então sílabas é isso... olha a atividade o que está pedindo:: ((interrompe para falar com a 
aluna K.)) – Não é para conversar agora... presta atenção primeiro – Pin::te as si::labas:: que formam o nome 
de cada animal... Então o primeiro animal é qual?

Alunos: maca::co
Professora A1: E o segundo?
Alunos: Cava::lo
Professora A1: E o terceiro?
Alunos: Porquinho da índia
Professora A1: Terceiro::?
Alunos: Paca
Professora A1: O outro?
Alunos: Caracol
Professora A1: Oh::... aqui no caracol tem uma silaba com mais de uma letra... então as silabas não é só 

com	duas	letras...	tem	sílabas	com	uma	com	três...	depende	da	palavra...	por	exemplo	((escreveu	a	palavra	
igreja no quadro)) quais as sílabas dessa palavra?... Vamos separar

Alunos: i – gre – já
Professora A1: quantas tem::?
alunos: três::

Depois dessa mediação a professora solicitou ao grupo que iniciasse as atividades. Após pintarem as sílabas 
das palavras, os alunos também tinham como tarefa formar novas palavras a partir das sílabas presentes na 
atividade. Segue foto da atividade.

Foto 3 – Atividade desenvolvida por S.
Palavras formadas:
VIVE  –  MATO  –  DADO  –  PATO
GATO  –  PACORE  –  COCA-COLA
TIME  –  COPO MATO  –  MIMI

Nesse sentido, podemos observar 
que o estudo das palavras estava muito 
ligado ao estudo das sílabas. Essa maneira 
de condução do trabalho pode ser 
interpretada considerando as leituras e 
apropriações	que	os	professores	fazem	ao	
longo de sua trajetória como educadoras 
das propostas metodológicas e teorias 
relacionadas a alfabetização. Segundo a 
professora A1, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, livros de Emilia Ferreiro, Telma 
Weisz, Sônia Kramer, etc. são subsídios 
para a sua prática. Além disso, relata que 
o Programa de Formação de Professores 
Alfabetizadores	 (PROFA),	 as	 formações	
continuadas realizadas pela Secretaria 
de Educação do Município e pela unidade 
escolar foram também importantes.
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Observamos que o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) também foi apontado 
pelas professoras da Escola A, como sendo um curso que contribuiu para a formação docente. De acordo 
com	o	Guia	do	Formador,	o	PROFA	foi	criado	pelo	Governo	Federal,	no	ano	de	2001,	com	o	objetivo	de	“[...]	
instrumentalizar	o	professor	para	que	possa	organizar	boas	situações	de	aprendizagem	a	partir	de	textos	
como	parlendas,	canções,	poesias	etc.”	(BRASIL/PROFA,	2002,	p.49).

Os estudos desenvolvidos por Becalli (2007) a respeito do Ensino da leitura no Programa de Formação de 
Professores Alfabetizadores (PROFA) concluem que as atividades destinadas à leitura e à escrita propostas 
no programa de formação eram voltadas, sobretudo para o ensino de palavras. Segundo a autora, apesar 
de	algumas	atividades	enfatizarem	o	texto,	este	não	era	explorado	de	forma	a	possibilitar	que	os	alunos	
construíssem	uma	atitude	responsiva,	pois	era	tomado	apenas	como	pretexto	para	o	estudo	das	relações	
entre o oral e o escrito.

Não desconsideramos a possibilidade de ensino de palavras, pois, conforme assinala Bakhtin (2003), uma 
palavra pode ser um enunciado. Para isso, é necessário que esteja endereçada. Segundo Bakhtin (2003, p.305):

À	diferença	dos	enunciados	(e	dos	gêneros	do	discurso),	as	unidades	significativas	da	língua	–	a	

palavra e a oração por sua própria natureza são desprovidos de direcionamento, de endereça-

mento – não são de ninguém e a ninguém se referem. Ademais em si mesmas carecem de qual-

quer relação com o enunciado do outro, com a palavra do outro. Se uma palavra isolada ou uma 

oração está endereçada, direcionada, temos diante de nós um enunciado acabado, constituído 

de uma palavra ou de uma oração, e o direcionamento pertence não a elas como unidade da 

língua, mas ao enunciado.

Porém, a unidade palavra é tratada na prática da professora A e, também, nas propostas concretizadas no 
PROFA, apenas como uma unidade da língua e não como enunciado. Nesse sentido, podemos concluir que a 
permanência da ênfase da palavra se deve ao fato de o ensino dessa unidade ser legitimado enfaticamente 
nas atuais propostas de formação de professores alfabetizadores.

Assim	como	na	Escola	A,	constatamos,	nas	práticas	da	professora	B,	 situações	de	ensino	da	unidade	
sílaba.	Os	eventos	destinados	a	este	conhecimento	totalizaram	07,32%	dos	eventos	observados.	As	atividades	
planejadas para o ensino das sílabas, consistiam na fragmentação de frases em palavras, e de palavras em 
sílabas,	conforme	é	mostrado	na	imagem	abaixo:

Foto 4 – Atividade desenvolvida por K.

Ao analisarmos os cadernos dos alunos, observamos 
que o ensino das sílabas foi uma prática constante 
durante o primeiro semestre. Assim, o foco do ensino 
consistiu, no primeiro semestre, na memorização de 
unidades	da	língua,	por	meio	da	cópia.	Os	exemplos	
que se seguem são muito semelhantes às atividades 
das cartilhas usadas durante quase todo a século XX.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização382

Foto 5 – Atividade desenvolvida por DF.

Podemos observar que a ênfase do ensino, inicialmente, é voltada para o ensino das letras, das sílabas 
composta a partir das respectivas letras, em seguida a apresentação de palavras curtas e simples iniciadas 
com	a	letra	em	destaque	e,	por	fim,	na	apresentação	de	uma	frase	composta	por	uma	palavra	escrita	com	
a letra estudada.

Nesse tipo de proposta metodológica, a linguagem escrita é algo a ser transmitido ao outro, de 
modo	controlado,	fragmentado	e	artificial.	Ao	analisarmos	os	estudos	desenvolvidos	por	Braggio	(2005),	
percebemos muitas semelhanças entre a atividade proposta pela professora B e as atividades contidas 
na Cartilha Caminho Suave, analisada pela autora. De acordo com Braggio (2005), tal proposta não dá 
abertura	para	uma	prática	dialógica	e	reflexiva	sobre	a	linguagem.	A	língua	é	vista	como	um	fim	em	si,	
servindo	apenas	para	codificar	e	decodificar,	desprovida	de	seu	caráter	funcional,	crítico	e	emancipatorio.	
Segundo	a	autora,	as	consequências	de	tal	metodologia	é	a	formação	de	“analfabetos	funcionais,	ou	pior,	
como	sugere	Freire,	de	[...]	“as	massas	silenciosas”	que	carentes	de	consciência	crítica	mantêm	e	eternizam	
o status quo” (Braggio, 2005, p.15).

A unidade frase também foi privilegiada na prática da professora B. O total de eventos destinados a 
esse	conhecimento	foram	04,88%	dos	eventos	destinados	ao	trabalho	com	a	dimensão	da	alfabetização	
referente aos conhecimentos do sistema de escrita. As atividades desse tipo partiam sempre de recortes 
de	figuras	ou	frases,	que	serviam	de	referência	para	que	os	alunos	elaborassem	outras	frases.	As	atividades	
abaixo	revelam	o	modo	como	tal	conhecimento	era	trabalhado	pela	professora	B.	As	frases	elaboradas	
pelas crianças assemelhavam-se às frases contidas em cartilhas, ou seja, eram compostas de sujeito, verbo 
e predicado.
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Foto 6 – Atividade de produção de frases desenvolvida por Y.

Na Escola B, observamos eventos que também 
trabalhavam a unidade palavra. A ênfase não era 
nos	significantes,	mas	nos	significados.	O	significado	
das palavras era pesquisado algumas vezes em 
dicionários	da	língua	portuguesa	ou	eram	explicados	
pela	professora	por	meio	de	exemplos	extraídos	de	
alguns	contextos	 inventados	por	ela.	Não	houve	
um trabalho de produção de sentido da palavra 
a	partir	do	 texto	e	da	 frase	em	que	 foi	 retirada,	
ficando	restrita	ao	sentido	do	dicionário.	Vimos	que	
a	professora	não	levou	os	alunos	a	refletirem	sobre	
os	sentidos	dos	textos,	o	que	empobreceu	de	certo	
modo a prática pedagógica.

De acordo com Vigotski (2000, 465), o sentido da 
palavra	prevalece	sobre	seu	significado,	pois	“[...]	o	
sentido	é	sempre	uma	formação	dinâmica,	fluida,	

complexa,	que	tem	várias	zonas	de	estabilidade	variada”.	Já	o	significado	não	muda,	“[...]	permanece	estável	
em	todas	as	mudanças	de	sentido	da	palavra	em	diferentes	contextos”.	Com	base	em	Paulham,	Vigotski	nos	
revela	que	ao	tomar	a	palavra	isoladamente,	teremos	apenas	um	significado,	por	isso	faz-se	necessário	a	
análise	das	palavras	dentro	do	contexto.	No	caso	do	evento	acima,	consideramos	que	os	contextos	de	onde	
as palavras foram retiradas, poderiam ter sido ressaltados pela professora B, durante a mediação do ensino 
das	palavras.	Percebemos	que	os	significados	foram	destacados	nas	práticas	de	ensino,	em	detrimento	dos	
sentidos das palavras. E contrário a tal perspectiva, Vigotski destaca que:

A	palavra	só	adquire	sentido	na	frase,	e	a	própria	frase	só	adquire	sentido	no	contexto	do	pará-

grafo,	o	parágrafo	no	contexto	do	livro,	o	livro	no	contexto	de	toda	a	obra	de	um	autor	(Vigotsky,	

2000, p.466).

Dialogando também a respeito da palavra, Bakhtin ressalta que a palavra não se apresenta para os sujeitos 
“[...]	como	um	item	de	dicionário,	mas	como	parte	das	mais	diversas	enunciações	dos	locutores”	(Bakhtin,	
2006, p.98). Segundo o autor,

A	palavra	está	sempre	carregada	de	um	conteúdo	ou	de	um	sentido	 ideológico	ou	vivencial.	

É assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que despertam em nós 

ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida (Bakhtin, 2006, p.99).

Bakhtin (2006) destaca ainda que a tentativa de tornar a palavra estável é arbitrária, pois tenta torná-la 
como algo neutro, e contrário a neutralidade da palavra, o autor enfatiza que a palavra é dinâmica, viva e 
ideológica.	Desse	modo,	é	importante	compreendermos	a	palavra	como	signo	flexível,	que	muda	conforme	
os	contextos	e	sentidos	de	produção.

Relações entre sons e letras

As	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons	foi	o	conhecimento	do	sistema	de	escrita	mais	trabalhado	pela	
professora	da	Escola	B,	com	a	frequência	de	10	eventos	(24,39%).	Já	na	Escola	A,	foi	o	segundo	conhecimento	
mais	enfatizado,	representado	07	eventos	observados	(25,00%).
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Os conhecimentos linguísticos, particularmente da fonética e fonologia, são essenciais para que possamos 
entender	os	conhecimentos	referentes	às	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons.	Conforme	Cagliari	(2007,	
p.42),	“[...]	a	fonética	procura	analisar	e	descrever	a	fala	das	pessoas	da	maneira	como	ela	ocorre	nas	mais	
variadas	situações	da	vida”,	considerando,	desse	modo,	os	contextos	de	produção	dos	falantes.	Para	realizar	as	
transcrições	da	fala	considerando	as	diferenças	linguísticas	regionais	e	sociais,	é	utilizado	o	Alfabeto	Fonético	
Internacional	(IPA),	cujos	símbolos	utilizados	tornam	precisas	as	transcrições	da	fala.	Já	a	fonologia,	também	
estuda	“[...]	os	sons	de	uma	língua,	mas	do	ponto	de	vista	de	sua	função”.

De acordo com Lemle (2007), os conhecimentos da fonética e fonologia, possibilitam que os professores 
compreendam	os	erros	cometidos	pelos	alunos	em	suas	produções	escritas.	A	autora	ressalta	que	as	crianças	
na fase inicial da alfabetização cometem alguns erros, pois consideram que a escrita é a transcrição da fala. 
Em	acordo	com	tal	afirmativa	Gontijo	e	Schwartz	(2009,	p.53),	também	consideram	que:

[...] durante o período inicial da alfabetização, é dado tratamento inadequado ao ensino das letras 

do alfabeto. Leva-se em conta apenas o sistema de escrita e desconsidera-se a fala. Desconside-

ra-se, ainda, que a criança, a todo o tempo procura estabelecer relação entre a fala e a escrita.

Buscando	trabalhar	de	modo	adequado	as	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons,	Lemle	(2007)	organizou	
uma	proposta	de	trabalho	para	o	ensino	dessas	relações,	a	partir	de	quatro	quadros	que	sistematizam	o	ensino	
das	letras	do	alfabeto:	1º.	Correspondências	biunívocas	entre	fonemas	e	letras;	2º.	Letras	que	representam	
diferentes	sons	segundo	a	posição;	3º.	Sons	que	representam	diferentes	letras	segundo	a	posição	e	4º.	Letras	
que	representam	sons	idênticos	em	contextos	 idênticos.	Com	base	em	tais	propostas,	observamos	que	a	
autora sugere, aos professores, que, na fase inicial da alfabetização, é mais fácil iniciar o processo de ensino 
aprendizagem a partir das letras e sons que apresentam relação biunívoca.

De	modo	geral	verificarmos	que	em	ambas	as	escolas	o	ensino	das	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons	
foram,	em	sua	maioria,	propostas	em	folhas	xerocopiadas,	livro	didático	e	durante	as	correções	das	atividades	
das crianças.

Percebemos	também	a	presença	de	materiais	escritos	fixados	nas	paredes	da	sala	de	aula	da	Escola	B	que	
demonstram	o	modo	como	eram	trabalhados	os	conhecimentos	referentes	as	relações	sons	e	letra	e	letras	
e	sons,	pela	professora	B,	conforme	a	foto	abaixo:

Foto 7 – Sala de aula da turma da 1ª série – Escola B
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Os eventos que se seguem revelam como foram trabalhados esse conhecimento. Na escola A, a atividade 
foi	realizada	pela	professora	A1	e	consistiu,	inicialmente,	na	leitura	de	um	texto,	cujo	titulo	era O dançarino 
desengonçado.	Observamos	que	a	professora	usou	um	texto	curto	para	trabalhar	a	letra	D	no	início	de	palavras.

Após	entregar	as	folhas,	ela	leu	o	texto	coletivamente	com	a	participação	de	alguns	alunos	e	explicou	
o	que	era	para	ser	feito.	Uma	das	atividades	consistia	em	circular,	no	texto,	as	palavras	que	começam	com	
a letra D. Observamos que muitas crianças solicitaram nossa ajuda, demonstrando falta de conhecimento 
do	uso	dos	espaços	em	branco	e,	por	isso,	não	sabiam	identificar	as	letras	iniciais	do	conjunto	de	palavras	
em ordem linear. Segundo Cagliari (2007), os espaços em branco entre as palavras e os sinais de pontuação 
passaram	a	ser	utilizados	após	a	Idade	Média.	Conforme	o	autor,	a	finalidade	dos	espaços	em	branco	entre	
as	palavras	é	facilitar	a	leitura	e	separar	as	palavras	no	texto.	Observa-se	que,	na	figura	abaixo,	na	palavra	
DEPOIS,	que	L.	circulou	apenas	as	sílabas	“DEPO”,	o	que	demonstra	as	dúvidas	das	crianças	com	relação	ao	
entendimento	da	unidade	palavra	no	texto.

Foto 8 – Atividade desenvolvida por L.

Quando as crianças terminaram o 
trabalho, a professora A1 fez a correção 
da atividade no quadro. Na correção da 
questão	número	dois,	 “quantas	palavras	
você circulou?”, percebemos que houve 
algumas	contradições	entre	as	atividades	
realizadas pelas crianças cuja mediação foi 
feita por nós e entre as atividades mediadas 
pela professora. Conforme observada nos 
diálogos	abaixo:

Professora A1: quantas palavras vocês 
circularam?

Alunos: nove::... doze::
Professora A1: doze?... fala as palavras 

que vocês circularam...vamos lá ((ficou 
escrevendo as palavras))

Quando alguns alunos disseram que 
haviam	circulado	as	palavras	“DE”	e	“DO”,	
a professora falou:

Professora A1: olha só:... tem gente que 
circulou	o	“de”	e	“do”...	mas	esses	aqui	não	são	palavras...	quem	circulou	essas	é	para	apagar...	essas	letras	
juntas	servem	apenas	para	dar	sentido	ao	texto...	elas	fazem	a	ligação	de	uma	palavra	à	outra...	então	quantas	
palavras foram circuladas?

Alunos: nove::

Após	fazer	tal	mediação,	alguns	alunos	voltaram-se	para	nós	e	disseram:	“é	tia	você	ensinou	errado”.	
Diante	da	fala	da	criança,	ficamos	em	uma	situação	delicada,	pois	visando	não	contrariar	a	orientação	da	
professora,	preferimos	ficar	caladas.	A	fala	da	professora	A1	demonstra	o	seu	desconhecimento	do	que	são	
palavras. Demonstra ainda a necessidade de investimento na formação de professores alfabetizadores que 
precisam de uma base sólida de conhecimentos linguísticos para realizar seu trabalho.
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Na	Escola	B,	a	atividade	proposta	pela	professora,	consistia	no	seguinte	enunciado:	“Conte	uma	pequena	
história	sobre	esse	menino”.	O	aluno	deveria	escrever	um	texto,	completando	as	perguntas:	onde	ele	está?	
Como ele está vestido? Quais as cores da pipa? O que você acha que pode acontecer? Para escrevê-lo, as 
crianças deveriam também aproveitar as imagens contidas na folha.

Foto 9 – Atividade produzida por A.

Tal proposta é considerada por Cagliari 
(2008,	p.215)	 como	 sendo	 “uma	camisa-
de-força”, pois impossibilita o diálogo com 
outros	textos	e	a	criação	do	aluno,	cabendo	
a este apenas preencher um questionário, 
onde	 “[...]	 as	 respostas	 a	 esse	 esquema	
produzem	o	texto	esperado”.	À	medida	que	
as crianças terminavam a atividade, elas 
levavam para a professora corrigir.

Observamos que, ao longo desta a 
atividade, a professora chamava a atenção 
dos alunos para que eles usassem letra 
maiúscula	no	 início	das	 frases,	mediando	
assim os conhecimentos referentes a 
categorização	gráfica.	Durante	a	correção,	
a professora sempre ressaltava o uso das 
letras	maiúscula	e	minúscula,	acentos	e	o	
uso da letra M antes das letras P e B.

Outro evento que merece ser destacado 
foi	quanto	a	escrita	das	palavras:	 “pocar”	
e	 “voar”,	 realizado	na	mesma	atividade	
proposta. Ao perceber o uso da palavra 
POCAR,	a	professora	explicou	o	significado	

da	palavra,	dizendo	que	ela	significa	quebrar	e	arrebentar.	A	professora	explicou	aos	alunos	que	a	palavra	
“pocar”	é	usada	em	nosso	Estado	e	que,	para	facilitar	a	leitura	dessa	palavra	no	contexto	de	produção	da	
atividade,	o	aluno	deveria	incluir	a	palavra	“rasga”.

A	palavra	“avoa”	também	foi	mediada	pela	professora,	da	seguinte	forma:

Professora B: gente tem outra palavra aqui oh::... ((escreveu no quadro a palavra AVOA)) ... essa 

palavra aqui... não é assim que escreve... lê pra mim

Alunos: avoa

Professora B: não é avoa que a gente fala... é voAR::.. voOU::... voA::

[

A: mas lá no morro fala avoa

Professora	B:	não	existe	essa	palavra	Avoa...	e	sim...	voAR...	se	você	ouvir	alguém	falando	assim	

explica	que	o	certo	é	falar	voar

Consideramos,	assim	como	Cagliari	(2007,	p.66),	que	“[...]	a	escola	deve	tomar	cuidado	com	as	explicações	
que dá aos alunos. Deve mostrar-lhes que em todo lugar há vários modos de falar e cada modo é próprio para 
determinadas	circunstâncias”.	Desse	modo,	não	é	apropriado	acrescentar	a	palavra	rasgar	para	explicar	a	
palavra pocar, considerando que aquela escrita estava dirigida somente para a professora que conhece o seu 
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significado.	Também	não	é	apropriado	julgar	a	fala	em	termos	de	certo	e	errado.	Mais	uma	vez,	reiteramos	
a necessidade de aperfeiçoamento do professor com relação aos conhecimentos sobre o sistema de escrita, 
bem como no que se refere a validar e respeitar os conhecimentos que os alunos trazem. De acordo com 
Travaglia (1997, 63) as escolas privilegiam no ensino da língua a norma culta ou padrão, utilizada pelas 
classes	socialmente	mais	favorecidas.	Tal	escolha	acaba	gerando	“[...]	um	preconceito	porque,	na	verdade,	
não	há	Português	certo	e	errado:	todas	as	variedades	são	igualmente	eficazes	em	termos	comunicacionais	
nas	situações	em	que	são	de	uso	esperado	e	apropriado.	O	que	há	na	verdade	são	modalidades	de	prestígio	
e modalidades desprestigiadas em função do grupo social que as utiliza”.

O	autor	propõe	que	o	ensino	a	língua	parte	não	apenas	da	norma	culta,	mas	enfatize	também	outras	
variações	linguísticas	que	se	tornam	adequados	ou	inadequados	conforme	o	contexto	de	produção,	pois,	
um dos maiores problemas na sala de aula é o da comunicação, ou seja, professores e alunos não dialogam 
e	o	discurso	que	perpassa	é	sempre	o	do	professor	e	como	no	“morro”	fala-se	diferente,	certamente	eles	não	
entenderão a fala da burguesia, representada na fala da professora. O uso sistemático do dicionário em sala 
de	aula	é	uma	prova	viva	de	que	o	contexto	sócio-histórico	dessas	crianças	não	são	considerados	importantes	
no processo de escolarização.

O	modo	como	eu	escrevo	um	texto	depende	do	grau	de	formalidade.	A	depender	da	relação	com	o	outro.	
A	palavra	“pocar”	é	típica	do	nosso	Estado,	apresentando	assim	variações	regionais.	Quanto	a	palavra	“avoa”	
podemos notar a variação linguística dos grupos sociais. Segundo Lemle (2007, 20):

[...] Responder dizendo que as pessoas falam errado é um equívoco linguístico, um desrespeito 

humano e um erro político. Um equívoco linguístico, pois ignora o fato de que as unidades de 

som são afetadas pelo ambiente em que ocorrem, ou seja, sons vizinhos afetam-se uns aos outros. 

Um	desrespeito	humano,	pois	humilha	e	desvaloriza	a	pessoa	que	recebe	a	qualificação	de	que	

fala	errado.	Um	erro	político,	pois	ao	se	rebaixar	a	autoestima	linguística	de	uma	pessoa	ou	de	

uma	comunidade	contribui	para	amendrontá-la.	O	professor	que	usa	a	saída	fácil	de	explicar	as	

dificuldades	de	escrita	como	sendo	ocasionadas	por	defeitos	da	fala	contribui	para	a	margina-

lidade de seus alunos.

Observamos	na	prática	da	professora	B	uma	atividade	que	abordava	a	posição	da	letra	“R”	na	escrita	das	
palavras, conforme a proposta de Lemle (2007), no quadro referente aos estudos dos sons que representam 
diferentes letras segundo a posição.

Professora B: gente... PRESTA A::tenção... o erre pode ser usado no começo de palavra... no meio 

e	no	final...	quando	ele	estiver	no	meio	de	duas	vogais	((escreveu	a	palavra	CARA))....	ele	dobra	a	

língua e tem um som diferente.... quando ele está no meio de duas vogais... mais se tiver dois erres 

((escreveu a palavra BARRO))... ele tem um outro som... ele tem um som mais forte... enTENDEram?... 

NÃO pode usar dois erres no começo de palavra

Após	a	explicação,	a	professora	B	leu	o	enunciado	da	atividade	9	do	livro	didático	e,	no	quadro,	separou	
as	letras	da	seguinte	forma:	R	no	final	de	palavras,	palavras	com	dois	RR,	R	no	início	da	palavra	e	R	entre	
vogais.	As	crianças	ficaram	pesquisando	as	palavras	no	jornal,	à	medida	que	encontravam	iam	colando	na	
posição correta.

Os	alunos	tiveram	dificuldade	de	encontrar	palavras	escritas	com	“R”	no	inicio	e	com	“RR”.	Para	solucionar	
o problema, a professora escreveu, no quadro, palavras com tais ocorrências, para que os alunos pudessem 
utilizá-las como banco de palavras e concluir a atividade. A correção da atividade foi realizada com a 
participação das crianças.
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Foto 10 – Atividade desenvolvida por An. Foto 11 – Atividade desenvolvida por An.

Categorização gráfica das letras

De acordo Cagliari (2008, p.36):

[...]	não	possuímos,	do	ponto	de	vista	gráfico,	apenas	um alfabeto, mas diversos (um para cada 

estilo	de	letra,	nas	suas	formas	maiúsculas	e	minúsculas),	unidos	pelo	fato	de	essas	unidades	

abstratas que são as letras serem encontradas pela categorização funcional, dada uma mesma 

língua	e	mesmas	regras	ortográficas.

Compreender que uma mesma letra pode ser escrita de diferentes formas ou ter diferentes desenhos é 
importante para as crianças na fase inicial da alfabetização. Ao analisarmos os eventos observados nas Escolas 
A	e	B,	verificamos	que	houve	uma	distinção	muito	grande	quanto	à	frequência	com	que	este	conhecimento	
foi	abordado	pelas	professoras	das	respectivas	escolas,	totalizando	o	percentual	de	(24,39%)	na	Escola	A	e	
de	(04,00%)	na	Escola	B.

Em ambas as escolas observamos a presença de cartazes contendo o alfabeto em suas quatro formas 
gráficas.	Na	Escola	B,	abaixo	de	cada	letra,	estava	escrito	o	nome	das	letras.

Vimos	que	o	conhecimento	referente	à	categorização	gráfica	das	letras,	foi	mais	enfatizado	na	nas	práticas	
alfabetizadoras da professora B. O modo como tal conhecimento era abordado, geralmente partia da cópia 
de	pequenos	textos	que	deveriam	ser	transcritos	com	letra	cursiva.

O	uso	da	letra	cursiva	era	uma	exigência	feita	da	professora	B.	Observamos	que	algumas	crianças	
demonstravam	muitas	dificuldades	em	fazer	o	traçado	das	letras,	principalmente	as	crianças	que	não	
possuíam o domínio da linguagem escrita. Como podemos ver as atividades de cópia para trabalhar a 
categorização	gráfica	das	 letras	era	muito	presente	na	prática	da	professora	B.	 Já	os	conhecimentos	
referentes	 aos	 símbolos	 usados	 na	 escrita	 (14,63%),	 direção	 convencional	 da	 escrita	 (07,32%)	 e	 a	
segmentação	dos	espaços	em	branco	(02,44%)	foram	abordados	pela	professora	B	ao	longo	das	atividades	
de	 cópia	 e	 escrita	 de	 “textos”.	Os	 textos	 aqui	mencionados	 foram	os	 textos	 escritos	 e	 imagéticos,	
porém,	a	 compreensão	de	 textos	das	professoras	englobou	 também	a	produção	de	 frases.	Antes	de	
iniciar as atividades, vimos que a professora B sempre chamava a atenção dos alunos a respeito desses 
conhecimentos.	Durante	as	correções	das	atividades,	as	crianças	também	eram	lembradas	pela	professora	
sobre tais conhecimentos.

Na Escola A, não vimos eventos que enfatizassem tais conhecimentos, sendo abordado de modo 
breve	apenas	o	conhecimento	referente	à	direção	convencional	da	escrita	 (04,00%),	que	 foi	abordado	
uma vez pela professora A2, durante seu primeiro dia de trabalho com a turma. Vimos que a professora 
ao solicitar que os alunos escrevessem o cabeçalho no caderno, ela percebeu que eles não estavam 



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 389

utilizando	o	caderno	de	modo	convencional.	Nesse	momento	ela	explicou	para	os	alunos	os	objetivos	das	
linhas e margens do caderno, marcando com caneta vermelha onde eles deveriam escrever o cabeçalho. 
Acreditamos	que	o	uso	excessivo	de	atividades	xerocopiadas	na	Escola	A,	contribuiu	para	que	as	crianças	
apresentassem	dúvidas	quanto	ao	uso	do	caderno.

Considerações finais

Entendemos	que	os	conhecimentos	do	sistema	de	escrita,	são	apropriações	culturais,	que	foram	mudando	
ao longo dos anos, estes por serem artefatos culturais devem ser ensinados para os alunos. Nesse sentido, 
destacamos que os professores precisam ter compreensão de tais conhecimentos considerados essenciais 
para a apropriação da língua escrita.

Nossa intenção neste estudo ao trazer os eventos observados nas práticas das professoras, foi de mostrar 
quais os conhecimentos foram privilegiados nas salas de aulas e como eles estão sendo trabalhados pelas 
professoras. Os eventos que buscamos mostrar demonstram que as práticas de alfabetização, focam muito 
o	ensino	a	partir	da	palavra	e	da	ortografia,	revelando	desse	modo	algumas	permanências	com	as	práticas	
alfabetizadoras desenvolvidas pelos professores durante o século XIX. A unidade palavra é a ênfase do 
ensino, porém, o tratamento dado à palavra diferencia-se das antigas práticas, demonstrando assim, que 
os métodos estão concretizados nos livros didáticos de modos diferentes. Observamos que os suportes 
e objetos de ensino também se diferenciaram, não restringiram-se ao quadro negro e ao livro didático, 
além destes, observamos também a presença de outros suportes que foram utilizados nas práticas de 
ensinoaprendizagem das professoras analisadas. No entanto, vimos que a alfabetização continua a ser 
pensada	como	processo	de	aquisição	das	habilidades	de	ler	e	escrever	com	ênfase	na	decodificação	e	
codificação.	Esse	conceito	reforça	e	dá	sustentação	ao	trabalho	dos	docentes	com	as	unidades	mínimas	
da	língua,	impedindo	que	as	práticas	de	produção	de	texto	e	de	leitura	se	desenvolvam.
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Resumo: O artigo apresenta um projeto de pesquisa em fase inicial de desenvolvimento na Faculdade de 
Educação	da	Universidade	Federal	da	Bahia,	que	visa	a	identificar,	analisar,	desenvolver	e	divulgar	o	uso	de	jogos	
e	materiais	diversos	como	recursos	pedagógicos	produtivos	na	alfabetização	de	crianças.	A	pesquisa	propõe	
um	levantamento	e	mapeamento	de	acervos,	práticas	e	discursos	que	circulam	em	escolas	da	rede	pública	de	
Salvador, envolvendo jogos e materiais pedagógicos, bem como intervenção junto às escolas, visando a construir 
conhecimentos partilhados sobre o uso de jogos e materiais na alfabetização. Visa-se a construir conhecimentos 
sobre práticas alfabetizadoras da rede municipal de ensino, propondo uma ampliação da compreensão do 
papel desses recursos na apropriação dos aspectos linguísticos da escrita, bem como objetiva-se discutir sobre 
o papel da dimensão material da ação docente e na formação de professores.
Palavras-chave: Alfabetização. Jogos. Recursos Pedagógicos.

Introdução

Temos hoje muito conhecimento disponível sobre alfabetização e letramento e muito já tem chegado às 
salas	de	aula,	transformando	práticas.	No	entanto,	mesmo	que	as	teorias	e	as	políticas	públicas	apresentem	
e validem certas perspectivas para a ação docente – no caso dessa pesquisa, ação que envolve o uso de 
recursos	pedagógicos	para	o	ensino	da	língua	escrita	–	muitas	vezes	constata-se	ainda	inúmeras	dificuldades	
em assumi-las no nível das práticas do professor. Podemos encontrar, atualmente, nas escolas, práticas que 
favorecem o letramento das crianças e práticas apoiadas nos conhecimentos sobre a construção da escrita, 
sob	um	viés	psicogenético,	enfatizando-se	as	dimensões	sociodiscursiva	e	psicológica	da	aprendizagem	da	
linguagem escrita. Entretanto, há ainda lacunas no que diz respeito a práticas que visem à dimensão linguística 
da alfabetização, seja por que essas são negligenciadas, diante da ideia equivocada de que a imersão na 
cultura	escrita	e	as	explorações	pela	criança	são	suficientes	para	a	alfabetização	acontecer,	seja	por	que	
se recorre, paralelamente ao letramento, a práticas tradicionais de abordagem da notação alfabética. Uma 
ação docente baseada em metodologias favoráveis à apropriação da escrita e de sua base fonológica carece 
ainda	de	consistência,	o	que	resulta	 frequentemente,	ao	tratar	dessa	especificidade,	na	continuidade	da	
adoção	de	práticas	mecânicas,	tradicionais	e	que	pouco	dialogam	com	as	concepções	contemporâneas	de	
ensino da língua escrita.

Os jogos e materiais se apresentam como recursos que, junto com outras estratégias, favorecem a 
ênfase	na	dimensão	linguística	da	alfabetização,	propiciando	a	reflexão	fonológica	e	a	aprendizagem	da	
notação alfabética. Diversos autores abordam o conceito de jogo, sua dimensão cultural e os aspectos que 
o	caracterizam	(BROUGÉRE,	1998;	CAILLOIS,	1990;	HUIZINGA,	1999)	e	a	relação	entre	o	jogo,	o	brincar	e	o	
desenvolvimento	e	a	aprendizagem	(KISHIMOTO,	2003),	PIAGET,	1975,	VYGOTSKY,	1984;	LEONTIEV,	2010;	
ELKONIN,	2009),	constituindo	a	base	sobre	a	qual	alguns	autores,	a	exemplo	de	Leal,	Albuquerque	e	Leite	
(2005), Morais (2012) e Morais e Silva (2011), apontam o uso de jogos voltados para a apropriação da língua 
escrita como recurso produtivo para as aprendizagens linguísticas.

O que é importante ressaltar, nesse momento, no que concerne às características do jogo, é que além de se 
constituir	como	uma	prática	sociocultural,	que	envolve	o	lúdico,	também	mobiliza	–	de	modo	intrínseco	–	os	
conhecimentos	disponíveis	e	a	autonomia	do	jogador	para	tomar	decisões	e	recorrer	a	estratégias	segundo	os	
objetivos a serem atingidos dentro do próprio jogo. Com Vygotsky (1984), argumentamos que o jogo propicia 
interações	entre	os	sujeitos,	que	podem	ampliar	suas	aprendizagens	a	partir	da	criação	e	desenvolvimento	
de	uma	zona	de	desenvolvimento	proximal.
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Através de seus usos mediados, planejados, visando aos objetivos que se pretende alcançar, jogos de 
linguagem	e	materiais	diversos	são	produtivos	por	abordar	os	aspectos	linguísticos	a	partir	da	ação	reflexiva,	
da resolução de problemas, da construção ativa de conhecimentos pelas crianças, e podem ser propostos 
em	contextos	lúdicos	e	letrados.	Brincar	com	a	língua	e	a	linguagem	faz	parte	de	atividades	que	as	crianças	
desenvolvem	muito	cedo	e	a	natureza	sociocultural	do	jogo	justifica	o	fato	de	brincarmos	com	letras,	sons	
da língua, palavras, sílabas.

É	dessa	perspectiva	que	a	pesquisa	“Jogos	e	materiais	pedagógicos	na	alfabetização”,	desenvolvida	na	
Faculdade de Educação da UFBA, no âmbito do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem 
(GELING)1,	aborda	os	materiais	e	jogos	como	recursos	apropriadas	para	a	reflexão	sobre	os	diversos	aspectos	
envolvidos	na	aprendizagem	da	escrita	alfabética,	no	contextos	de	práticas	socioculturais	–	textuais	ou	de	
jogos	–	considerando	as	concepções	defendidas.	Reitera-se,	desse	modo,	pela	complexidade	das	discussões	
envolvidas,	a	pertinência	de	se	pesquisar	sobre	esses	recursos	na	alfabetização	de	crianças,	no	contexto	da	
discussão sobre a dimensão material da ação e formação docente.

No	modo	como	está	organizada,	a	pesquisa	articula	a	ação	de	professores	em	exercício	e	a	formação	
inicial em torno da dimensão material do trabalho docente. A partir do levantamento de discursos e práticas 
que circulam nas escolas da Rede Municipal de Salvador quanto ao uso de jogos e materiais nas práticas 
alfabetizadoras da Educação Infantil e do Ciclo da alfabetização, pergunta-se sobre qual o lugar dos jogos de 
linguagem nessas práticas, no planejamento dos professores e na rotina da classe, na articulação e progressão 
dos conhecimentos. A pesquisa aposta na ideia de que conhecer os discursos e as práticas dos professores pode 
desencadear	uma	discussão	importante	diante	da	problemática	exposta	e	mobilizar	saberes	e	fazeres	quanto	
ao	uso	de	recursos	pedagógicos	que	favorecem	a	reflexão	fonológica	e	a	apropriação	da	escrita	alfabética	em	
novas	bases,	não	mais	a	partir	de	situações	mecânicas	de	memorização	de	relações	entre	fonemas	e	grafemas.	
As	especificidades	do	ensino	sistemático	da	notação	alfabética	são	abordadas	resguardando	a	dimensão	
sociocultural do letramento e considerando o aluno como sujeito ativo na construção de conhecimentos.

Em	uma	segunda	fase,	a	pesquisa	apresenta	ações	propositivas	em	contexto	escolar	e	na	Universidade,	
que podem contribuir para a formação inicial e continuada de professores, mobilizar saberes e fazeres nas 
escolas,	ressaltando-se	a	dimensão	material	da	ação	docente,	de	forma	crítica	e	fundamentada.	No	contexto	
da formação inicial de professores na Universidade, a pesquisa incorpora como produto e como processo, 
a ampliação do conhecimento sobre o papel da dimensão material da ação docente, através da produção 
e	mobilização	permanente	de	acervos	de	jogos	e	materiais	no	curso	de	Pedagogia,	em	ações	ligadas	ao	
Laboratório de Acervos Pedagógicos (LAP), espaço ligado ao GELING (Faced/Ufba)2.	Com	essas	ações,	busca-se	
uma	articulação	entre	pesquisa,	ensino,	estágios	supervisionados	e	extensão,	essa	última,	com	as	propostas	
de	Oficinas	de	produção	de	material,	que	serão	abertas	também	a	professores	da	rede	municipal.

Diante	da	problemática	exposta,	a	pesquisa	tem	como	objetivo	geral	identificar,	analisar,	desenvolver	
e	divulgar	jogos	e	materiais	pedagógicos	(bem	como	seus	usos	e	as	concepções	subjacentes)	nas	práticas	
alfabetizadoras	da	Educação	Infantil	(4	a	5	anos)	e	do	1º	ao	3º	anos	do	Ensino	Fundamental,	especificamente	
na Rede Municipal de Ensino de Salvador, ampliando o conhecimento sobre esses recursos pedagógicos nas 
instituições	escolares	e	também	no	contexto	de	formação	inicial	de	professores,	na	Universidade,	a	partir	da	
pesquisa, produção permanente e mobilização de acervos.

Como	objetivos	específicos,	a	pesquisa	se	propõe	a:

 • Ampliar os conhecimentos sobre o campo da alfabetização, compreendendo o lugar da faceta 
linguística da apropriação da escrita, articulada às demais facetas.

1 A pesquisa é desenvolvida por bolsistas financiados pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e por estudantes 
voluntários do curso de Pedagogia, vinculados aos estágios supervisionados ou ao componente Alfabetização e letramento, lecionados 
pela coordenadora da pesquisa.

2 O LAP constitui-se como um espaço de pesquisa docente e discente e de mobilização de recursos pedagógicos, com propostas de oficinas 
de produção de jogos e materiais, visando à constituição de acervos coletivos e pessoais dos estudantes de Pedagogia.
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	 •	 Conhecer	os	acervos	de	materiais	pedagógicos	disponíveis	nas	escolas	públicas,	seus	tipos,	usos	e	o	acesso	
dos professores e alunos, com foco nos acervos relativos aos objetivos de aprendizagem da língua;

	 •	 Conhecer	as	práticas	alfabetizadoras	e	os	discursos	que	circulam	nas	instituições	escolares	da	rede	
municipal quanto ao uso de jogos e materiais pedagógicos na alfabetização;

 • Obter indícios sobre o lugar que os jogos de linguagem e materiais pedagógicos ocupam no 
planejamento e na rotina dos professores, e sua articulação com os objetivos de aprendizagem e a 
progressão dos conhecimentos;

	 •	 Produzir	jogos	de	mesa	que	abordam	aspectos	notacionais	e	fonológicos,	e	materiais	a	partir	de	textos	
da tradição oral, compreendendo os aspectos linguísticos envolvidos e os aspectos didáticos relativos 
aos seus objetivos, considerando igualmente, as etapas necessárias à produção de materiais didáticos 
produtivos3;

 • Contribuir, a partir de metodologias de pesquisa colaborativa, com as práticas alfabetizadoras da 
rede	municipal,	a	partir	de	intervenções	em	turmas	da	Educação	Infantil	e	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental, nas escolas campo da pesquisa, tendo o uso de jogos e materiais diversos como recurso 
pedagógico para a alfabetização;

 • Estabelecer um canal de comunicação com a rede municipal de Salvador, em torno de uma discussão 
qualificada	e	partilhada	sobre	o	uso	de	recursos	pedagógicos	voltados	para	a	alfabetização;

 • Ampliar a compreensão sobre o papel da dimensão material na ação docente e na formação inicial e 
continuada de professores.

Panorama das discussões no campo

A partir da década de oitenta, muitos campos de conhecimento contribuíram para mudanças radicais 
nas	concepções	de	alfabetização.	A	partir	da	ênfase	no	processo	ativo	de	construção	dos	conhecimentos	
pelos sujeitos que aprendem e de uma perspectiva interativa, social, saímos de uma concepção empirista, 
mecanicista,	fundada	na	ideia	da	escrita	como	um	código	de	transcrição	da	fala.	Concepções	construtivistas	
e sociointeracionistas colocaram o sujeito aprendiz em um outro lugar em relação à construção dos 
conhecimentos e, igualmente, em relação à linguagem. Por outro lado, com os estudos sobre letramento, 
a partir de uma concepção de linguagem como interlocução e a ênfase nos aspectos sociodiscursivos da 
linguagem e de sua aprendizagem, a escrita passa a ser abordada não apenas como sistema de notação, mas 
como prática sociocultural e discursiva, trazendo mudanças às práticas escolares, especialmente quanto à 
abordagem	dos	gêneros	textuais	como	unidade	de	ensino.	Assim,	no	âmbito	da	alfabetização,	em	vez	de	
práticas	mecânicas	e	descontextualizadas	referentes	ao	sistema	de	escrita,	são	as	experiências	com	a	cultura	
escrita	e	com	a	língua	em	seus	usos	significativos	–	a	leitura	e	a	escrita	como	atividades	de	produção	de	sentido	
–	que	vão	se	constituir	como	referência	para	as	práticas	escolares	e	propiciar	as	situações	necessárias	para	
a	apropriação	da	linguagem	escrita	pelas	crianças.	Ao	menos	no	âmbito	das	concepções	e	políticas	públicas.	
Como	afirma	Smolka	(2000,	p.45),	não	se	trata	apenas	de	ensinar	a	escrita,	“mas	de	usar,	fazer	funcionar	a	escrita	
como	interação	e	interlocução	na	sala	de	aula,	experienciando	a	linguagem	nas	suas	várias	possibilidades”.

Entretanto, a ênfase no aspecto psicológico, cognitivo, com a psicogênese, bem como a ênfase necessária 
no aspecto sociocultural, com o letramento, terminaram por minimizar a importância do aspecto linguístico 
da	aprendizagem	da	escrita,	contribuindo	para	o	que	Soares	(2003)	chamou	de	“desinvenção	da	alfabetização”	
–	a	perda	da	especificidade	do	processo	de	apropriação	da	notação	alfabética,	também	fundamental	nesse	
processo.

Sendo	a	notação	alfabética	um	sistema	de	base	fonológica,	fonográfica	e,	em	última	instância,	ortográfica,	
torna-se, no entanto, incontornável abordar a dimensão linguística no processo de alfabetização. Assim, 

3 Para conhecer os jogos e materiais do acervo ver: http://oficinasdealfabetizacao.blogspot.com.br/
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após	 investimento	em	concepções	de	aprendizagem	ativa	por	parte	do	 sujeito	em	suas	experiências	
discursivas,	 foi	preciso,	 conforme	enfatiza	Soares	 (2003),	defender	uma	 “reinvenção	da	alfabetização”,	 
ou	seja,	voltar	a	considerar	as	especificidades	da	apropriação	da	notação	escrita.	Segundo	Gontijo	(2014),	no	
entanto,	há	pesquisas	que	indicam	que	a	“desinvenção	da	alfabetização”	se	deu	mais	amplamente	no	âmbito	
das	concepções	teóricas	e	nas	políticas	públicas,	que	enfatizam	a	dimensão	psicogenética	e	a	dimensão	
sociodiscursiva do letramento. A autora aponta que, no nível das práticas, muito frequentemente, não houve 
perda de foco na dimensão linguística, mas a continuidade de práticas tradicionais, pela necessidade de os 
professores abordarem a dimensão linguística da alfabetização, mas ainda não terem segurança para fazê-
lo	fundamentados	em	outras	concepções	–	já	que,	frequentemente,	essa	especificidade	é	ou	negligenciada	
– sob o argumento de que as crianças se alfabetizam naturalmente em contato com as práticas de leitura e 
escrita – ou tratada de modo mecanicista pelos programas difundidos pelos governos. Assim, nem sempre o 
que	se	verifica	é	realmente	uma	negligência,	uma	“desinvenção”,	quanto	ao	ensino	sistemático	dos	aspectos	
linguísticos.

Há,	atualmente,	perspectivas	que	consideram	tanto	esses	avanços	do	campo,	quanto	os	estudos	–	menos	
conhecidos – sobre a consciência fonológica (GOMBERT, 2013) e sobre a apropriação sistemática dos valores 
sonoros	de	letras	(MORAIS,	2012).	Ressignificando	os	estudos	da	psicologia	cognitiva	da	leitura,	vários	autores	
têm ressaltado o papel das habilidades fonológicas no aprendizado inicial do sistema de escrita alfabética, 
sem	perder	de	vista	os	aspectos	construtivos	da	escrita	e	sua	dimensão	social,	a	exemplo	de	Morais	(2011,	2012,	
2015)	e	Soares	(2016).	Nesse	caso,	abordar	a	reflexão	fonológica	e	o	ensino	explícito	da	notação	alfabética	
não se confunde com voltar a defender perspectivas mecanicistas de aprendizagem, como nos métodos 
tradicionais de alfabetização ou na perspectiva fônica de treinamento fonêmico.

O	que	se	argumenta	aqui	é,	assim,	sobre	a	importância	dessas	aprendizagens	em	contextos	reflexivos,	
lúdicos	e	letrados,	de	forma	ativa,	como	atividade	metalinguística,	não	mecânica	e	descontextualizada	–	e	
mediadas por jogos e materiais. Recursos pedagógicos, longe de se constituírem em acessórios da ação 
docente, numa perspectiva instrumental, são a materialização dessa ação, conforme discutem Leal e Silva 
(2011).	Não	são	exatamente	condição	para	a	apropriação	do	conhecimento,	mas	meios,	componentes	
de	um	espaço/tempo	deliberadamente	organizado	para	favorecer	experiências	de	aprendizagem.	Como	
ressalta	Souza	(2013),	a	materialidade	da	escola	e	os	objetos	de	ensino	adquirem	diferentes	significados	
historicamente,	em	decorrência	das	concepções	de	ensino	e	de	aprendizagem,	que	redefinem	o	papel	da	
escola	e	dos	conteúdos.	A	escolha	dos	materiais	aos	quais	 lançamos	mãos	para	desenvolver	o	 trabalho	
pedagógico	está,	assim,	 intrinsecamente	relacionada	aos	objetivos	da	ação	docente,	às	concepções	que	
sustentam	essa	ação:	concepções	sobre	os	próprios	objetos	de	conhecimento,	concepções	de	aprendizagem	
e de ensino.

Assim concebida, a questão dos materiais pedagógicos se resguarda da crítica quanto a uma natureza 
meramente instrumental e quanto a possíveis derivas tecnicistas. Disponibilizar recursos pedagógicos aos 
professores	não	assegura	a	qualificação	do	trabalho	pedagógico	de	per se. Para tal, é preciso mobilizar 
concepções	subjacentes	às	propostas	didáticas	com	esses	recursos.	Nesse	sentido,	abordar	essa	dimensão	
material	é	muito	mais	do	que	propor	técnicas	e	um	conjunto	de	“apetrechos”	para	a	ação	didática.	Como	
discute Souza (2013, p.118),

a	introdução	de	novos	objetos	de	ensino	fez	parte	de	diferentes	concepções	pedagógicas	ao	longo	

do século XX. A persistência de culturas es colares, às vezes indiferentes, outras vezes seletiva-

mente	permeáveis	a	algumas	dessas	inovações,	têm	muito	a	dizer	sobre	o	processo	complexo	

de persistências e mudanças na educação.

Tomando o saber e o fazer de forma não dicotômica, Meirieu (2005) aponta que as possibilidades de 
atuação docente têm relação com um conjunto de saberes pedagógicos sistematizados ao longo da história 
e	com	o	conjunto	de	situações	possíveis	de	se	antecipar	nessa	ação.	Os	professores	atuam	em	função	de	sua	
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“paleta	metodológica”,	ou	seja,	da	“capacidade	de	extrair	de	sua	memória	pedagógica,	materiais,	dispositivos,	
métodos de trabalho que ele pode colocar à disposição dos objetivos que procura atingir”. (MEIRIEU, 2005, 
p.203).	Dispondo	de	um	leque	de	possibilidades,	podem	selecionar,	experimentar	e	articulá-las,	compondo	
o repertório apropriado para cada situação.

O conceito de engenharia didática, tal qual é tomado por Dolz (2016), no âmbito da didática da língua, 
nos ajuda, igualmente, a argumentar sobre a problemática proposta, na medida em que o conceito fornece 
contribuições	para	o	campo	da	elaboração	de	produtos,	objetos,	 ferramentas	profissionais	e	atividades	
escolares destinados ao ensino e à aprendizagem da língua, numa perspectiva sociodiscursiva4. O autor 
argumenta que

A	engenharia	didática	visa	a	conceber	tecnicamente	as	tarefas	e	as	ações	dos	alunos	para	apren-

der,	coordenar	as	intervenções	dos	professores	e	elaborar	dispositivos	suscetíveis	de	resolver	os	

problemas de ensino da língua. Ela organiza, transforma e adapta os saberes sobre a língua e 

as práticas discursivas para o ensino. Principalmente, a engenharia tem a responsabilidade de 

conceber	projetos	escolares	e	de	elaborar	dispositivos,	atividades,	exercícios,	materiais	escolares	

e novas tecnologias da comunicação escrita, oral e audiovisual. Com este objetivo, ela imagina e 

planifica	as	formas	sociais	de	trabalho	escolar	dos	alunos.	Também	está	encarregada	de	inventar	

ferramentas	para	facilitar	as	aprendizagens	e	de	orientar	as	intervenções	e	os	gestos	profissionais	

do	professor.	Finalmente,	ela	realiza	pesquisas	sobre	as	inovações	introduzidas,	controlando	e	

avaliando a implementação das novidades. (DOLZ, 2016, p.240-241)

O	autor	define	o	 “engenheiro	didático”	 como	um	 “ator	 importante	nos	processos	de	pesquisa	 e	
desenvolvimento	de	dispositivos	de	ensino	e	de	ferramentas	profissionais	para	o	professor”.	(DOLZ,	2016,	
p.254).	E	podemos	concebê-lo	ainda	para	além	desse	“para	o	professor”,	propondo	o	“com o professor” e 
“pelo	professor”,	reafirmando	a	autoria	de	seu	fazer	e	seu	saber-fazer.	Assim,	preferimos	falar	em	produzir	
ferramentas com o professor em formação inicial ou continuada, e pelo	professor	em	sua	atuação	profissional.	
Afinal,	podemos	considerar	os	próprios	professores	como	“engenheiros”	e,	nesse	sentido,	 formá-los	para	
que possam, de algum modo, se implicar na análise, seleção, produção e criação de materiais consistentes, 
segundo objetivos de aprendizagem. Para Machado (2007), sejam materiais ou simbólicos, internos ou 
externos,	os	recursos	permitem	que	o	professor,	dentre	outros	aspectos,	possa	apropriar-se	de	artefatos,	
transformando-os em instrumentos por si e para si,	quando	os	considera	necessários	e	úteis	a	sua	ação,	bem	
como selecionar os instrumentos adequados a cada situação. Como ressaltam Machado e Bronckart (2009), 
os	instrumentos	só	existem	na	medida	em	que	os	artefatos	disponibilizados	no	meio	social	são	apropriados	
pelo e para	os	sujeitos,	em	esquemas	de	utilização,	no	contexto	da	ideia	de	ensino	como	trabalho,	ação	
docente como trabalho do professor.

Dolz	(2016)	ressalta	igualmente	as	relações	da	engenharia	didática	com	o	trabalho	do	professor.	Seus	
modos	de	trabalhar	exigem	ferramentas	semióticas	e	técnicas,	e	essas	tanto	refletem	como	podem	transformar	
sua forma de pensar o ensino e os modos de abordar os objetos de aprendizagem. Uma comunidade de 
“engenheiros	didáticos”	tem	o	potencial	de	gerar	trocas	e	enriquecimentos	que	favorecem	oportunidades	
de	acesso	a	práticas	qualificadas.

O Laboratório de acervos Pedagógicos (LAP) constitui-se, nesse sentido, como um espaço favorável às 
ações	em	torno	de	uma	“engenharia	didática”,	tal	qual	discutido	por	Dolz	(2016)	e	à	constituição	da	“paleta	
metodológica” dos estudantes, conforme discutido por Merieu (2005), e pretende assumir esse papel na 
Faculdade de Educação da UFBA, através de uma pesquisa bem fundamentada, que permita alçar os recursos 

4 Dolz (2016) amplia a definição de engenharia didática, tal qual elaborada inicialmente pelo grupo de Genebra, propondo-a para além 
da elaboração de sequências didáticas em torno dos gêneros discursivos – o que o autor considera como uma primeira geração de 
pesquisas em engenharia didática.
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materiais a um lugar mais prestigiado no âmbito da formação docente, não dotado apenas de uma dimensão 
prática, instrumental, mas igualmente teórica.

Entretanto, cabe ressaltar, por outro lado, que não se pretende defender os jogos e materiais como 
metodologia	única	ou	privilegiada	de	abordagem	dos	aspectos	linguísticos	na	alfabetização.	Como	ressalta	
Kishimoto	(2003,	p.37-38)	o	uso	do	jogo	“potencializa	a	exploração	e	a	construção	do	conhecimento,	por	contar	
com	a	motivação	interna,	típica	do	lúdico,	mas	o	trabalho	pedagógico	requer	a	oferta	de	estímulos	externos	
e	a	influência	de	parceiros,	bem	como	a	sistematização	de	conceitos	em	outras	situações	que	não	jogos”.

Ou	seja,	pensando	o	jogo	desse	lugar,	fica	claro	o	seu	papel	como	instrumento	no	trabalho	do	professor,	
associado a outras estratégias didáticas, e que ele deve contemplar e articular a essas outras estratégias em 
seu planejamento, com base nos objetivos de aprendizagem, garantindo a progressão dos conhecimentos – o 
que, muitas vezes está longe de ser o lugar do jogo na escola.

Frequentemente	o	jogo	é	tratado	como	um	recurso	lúdico	visando	apenas	ao	entretenimento,	como	oferta	
em	um	momento	de	lazer,	de	facilitar	a	abordagem	do	conteúdo,	ou	eventualmente,	para	“matar	o	tempo”,	
quando	a	atividade	acabou	mais	cedo,	ou	ainda,	para	“ter	o	que	fazer”	quando	o	professor	está	ausente.	 
Ou seja, aparece muitas vezes de forma assistemática, não frequente, desarticulada de um plano de 
progressão	de	conteúdos	e	dos	objetivos	de	aprendizagem.	O	interesse	do	jogo,	no	entanto,	é	justamente	
esse	de	poder	se	articular	a	outras	estratégias,	garantindo,	no	tratamento	dos	conteúdos,	a	regularidade,	a	
continuidade	e	a	diversidade	de	estratégias,	recursos,	situações	e	modos	de	abordá-los.

Mrech	(apud	LEAL,	ALBUQUERQUE	e	LEITE,	2005,	p.117),	por	sua	vez,	argumenta	que	“brinquedos,	jogos,	
e materiais pedagógicos não são objetos que trazem em seu bojo um saber pronto e acabado. Ao contrário, 
eles são objetos que trazem um saber em potencial. Este saber potencial pode ou não ser ativado pelo 
aluno”.	Embora	os	jogos	possam	estar	estruturados	de	modo	a	favorecer	a	reflexão,	não	há	garantia	de	que,	
por	si	só,	deem	conta	das	aprendizagens	visadas.	O	professor	precisa	fazer	as	mediações	entre	os	alunos	
e	os	recursos	materiais,	criando	outras	situações	de	reflexão	fora	do	jogo,	sistematizando	aprendizagens,	
articulando diversas estratégias voltadas para objetivos de aprendizagem comuns. É necessário, pois, que 
tenha consciência dos limites e do potencial desses materiais, bem como ter o cuidado de assegurar a 
função	lúdica	para	que,	embora	tendo	funções	didáticas,	continuem	se	constituindo	como	jogos,	de	fato	
(KISHIMOTO,	2003).

Diante do que foi discutido, defende-se que o uso de jogos e materiais pedagógicos, como um elemento 
importante da ação docente, merece e precisa tanto se constituir como objeto de pesquisa, quanto ser 
defendido nos processos educativos, através da mobilização de materiais presentes nas escolas, da mudança 
das	representações	quanto	ao	seu	papel	na	aprendizagem,	bem	como	a	produção	de	novos	materiais,	a	partir	
de	uma	formação	inspirada	na	“engenharia	didática”.

Colocando as mãos na massa

A pesquisa, de caráter qualitativo, tem como dispositivos investigativos as metodologias de levantamento 
de dados em campo, principalmente a entrevista e a observação semi-estruturada, mas segue com uma 
proposição	de	inspiração	etnográfica	colaborativa	no	seu	desenrolar.

Na	primeira	fase	da	pesquisa,	o	levantamento	das	representações	e	discursos	que	circulam	nas	escolas	
quanto aos usos de jogos e materiais pedagógicos e ao lugar que ocupam no planejamento, será estabelecido 
a	partir	de	entrevistas	com	coordenadores	e	professores	de	 turmas	diversas	em	escolas	públicas.	Será	
também feito um levantamento dos acervos de materiais presentes nas escolas, como os jogos distribuídos 
pelos	programas	do	governo	ou	de	parcerias	público-privado,	jogos	comerciais,	dentre	outros.	A	observação	
da prática em algumas turmas completará os dados a serem coletados nessa fase, que serão organizados, 
descritos, categorizados, correlacionados por triangulação de dados e de dispositivos, e analisados 
interpretativamente, para construir conhecimentos sobre os acervos, as práticas e os discursos sobre as 
práticas que circulam nas escolas.
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Numa	segunda	fase,	a	pesquisa	se	apresenta	como	propositiva,	e	tem	inspiração	etnográfica,	pressupondo	
uma	imersão	do	pesquisador	no	contexto	dos	sujeitos	da	pesquisa	e	uma	vivência	de	experiências	cotidianas,	
partilhadas, para o entendimento dos fenômenos em questão – o uso de jogos e materiais pedagógicos nas 
práticas alfabetizadoras. Inicialmente, terá como dispositivo metodológico a observação participante em 
turmas de escolas selecionadas criteriosamente. Após o período de observação e de estabelecida a parceria 
entre pesquisador e professor, será iniciada a fase de intervenção dos pesquisadores em sala de aula, junto 
com os professores, visando à ampliação dos conhecimentos partilhados sobre jogos e materiais como 
recursos	pedagógicos,	segundo	os	princípios	inspirados	na	etnografia	colaborativa.

Bortoni-Ricardo	(2008,	p.49)	destaca	que	a	prática	etnográfica	nas	escolas	pode	desvelar	“[...]	processos	
que, por serem rotineiros, tornam-se ‘invisíveis’ para os atores que deles participam”. Erickson (2001, p.15-
16),	quanto	a	isso,	afirma	também	que	é	um	método	“especialmente	apropriado	para	tornar	analítica	e	
narrativamente visíveis os aspectos mais prosaicos do cotidiano”. Nesse sentido, o trabalho partilhado, 
desencadeado pela intervenção e imersão do pesquisador nas práticas escolares, poderá desvelar aspectos 
dessas práticas alfabetizadoras que favoreçam uma ampliação dos saberes relativos à dimensão material 
da ação docente. Trata-se aqui de buscar construir um discurso com a escola e com o professor, e não 
sobre ou para	a	escola	e	o	professor,	a	partir	de	parceria,	de	acompanhamento	partilhado	das	ações,	bem	
como	de	registros	e	interpretações	das	práticas	efetivas	das	quais	os	estudantes	envolvidos	na	pesquisa	
participarão e tomarão parte, na vida da escola. A interpretação se faz, assim, como ressalta André (2012), 
à	luz	dos	significados	constituídos	culturalmente	pelos	sujeitos	que	vivenciaram	a	realidade	investigada.

Amorim (2001), completando essa ideia no âmbito de uma perspectiva bakhtiniana de pesquisa, ressalta 
que a relação de alteridade estabelecida entre o pesquisador e os outros sujeitos está presente no próprio 
ato de investigar. O pesquisador constrói sentidos junto com os sujeitos envolvidos no processo da pesquisa, 
ainda que caiba a ele o agenciamento dos aspectos a serem focalizados. É no cruzamento de várias vozes 
que se instala um modo dialógico de construir conhecimento. Para Bakhtin (1994) o pesquisador assume um 
lugar	exotópico	que	é	constitutivo	da	pesquisa	–	lugar	de	outro,	que	completa	e	dá	acabamento	ao	olhar	
dos	outros	sujeitos	da	pesquisa.	Esse	lugar	exterior	permite	um	desdobramento	do	olhar,	ou	seja,	que	se	veja	
do	sujeito	–	estando	fora	de	sua	experiência	–	algo	que	o	próprio	sujeito,	que	vive	e	olha	desse	lugar,	pode	
não ver, e tentar mostrar o que se vê do olhar do outro. Tornar visível o que aparece como invisível – ressalta 
Bortoni-	Ricardo	(2008).	Os	pontos	de	vista	dos	sujeitos	pesquisados,	suas	experiências,	suas	práticas,	seus	
discursos, suas vozes devem ser colocadas em perspectiva de análise.

É	importante	ressaltar	que,	em	vez	da	descrição	detalhada	do	método	etnográfico	clássico,	o	que	se	busca	
aqui é uma perspectiva de pesquisa colaborativa (BORTONI-RICARDO, 2008), baseada no desenvolvimento de 
um	trabalho	interativo	e	reflexivo	entre	o	pesquisador	e	o	professor,	que	pode	se	reconhecer	como	produtor	
ativo do conhecimento, pois esse acontece a partir da construção de uma relação dialógica que, além de 
promover	mudanças	no	contexto,	pode	ampliar	o	conhecimento	de	todos	os	envolvidos.

Tomando como base diversos autores, Cabral (2011) discute sobre a pesquisa colaborativa como sendo 
um processo que investiga e teoriza sobre práticas de professores e as teorias que guiam essas práticas, 
associando,	ao	mesmo	tempo,	a	produção	de	conhecimento	e	o	desenvolvimento	profissional.	Aproxima,	
desse	modo,	universidade	e	escola,	instaurando	um	processo	produtivo	de	reflexão	com	o	professor.	Cabe	
ao	pesquisador	“[...]	criar	condições	necessárias	para	que	os	docentes	participem	com	ele	do	processo	de	
reflexão	sobre	determinadas	necessidades	formativas	necessárias	ao	desenvolvimento	profissional	do	
professor.” (IBIAPINA, 2008, p.21). Podemos, então dizer que, a pesquisa colaborativa implica em um viés 
de pesquisa-ação, pois objetiva investigar a ação educativa, o fazer pedagógico, em um movimento que 
integra	ação-reflexão-ação,	assegurando	“o	efeito	recursivo	em	função	de	uma	reflexão	permanente	sobre	
a	ação”,	que	gera	novas	ações	e	reflexões	(BARBIER,	2002,	p.117),	buscando	coletivamente	a	transformação	
do	contexto.

Para a intervenção nas escolas, os pesquisadores produzirão jogos e materiais voltados para a 
alfabetização,	baseados	em	firmes	concepções	de	ensino	e	aprendizagem,	desenvolvendo	a	proposta	de	
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intervenção	a	partir	deles.	A	produção,	em	forma	de	oficinas,	se	dará	no	contexto	de	atividades	de	extensão	
universitária articuladas à pesquisa. Além de dispositivo investigativo, a intervenção visa, igualmente, 
a divulgar os acervos de materiais e as práticas a eles relacionadas, nessas escolas. Esses acervos, 
apresentados	e	discutidos	por	Araujo	(2015a,	2015b),	compõem-se	basicamente	de	jogos	de	regra	e	de	
materiais	a	partir	de	textos	poético-musicais	da	tradição	oral,	repertório	rico	para	a	reflexão	fonológica	e	
o reconhecimento de palavras. (ARAUJO, 2011).

Cabe	ressaltar	que	a	produção	de	materiais	de	ensino	exige	uma	sequência	de	atividades	que	pode	
ser	descrita	de	várias	maneiras,	envolvendo	um	número	maior	ou	menor	de	etapas.	Leffa	 (2003)	define	
que deve envolver pelo menos quatro etapas: (1) análise das necessidades de aprendizagem dos alunos, 
o que já sabem e o que precisam aprender; (2) desenvolvimento dos materiais; (3) implementação, com a 
explicitação	sobre	os	seus	usos,	a	depender	da	situação	e	quem	vai	mediar;	e	(4)	avaliação,	a	partir	do	uso	e	
validação. Essas quatro etapas formam um ciclo recursivo, sendo que a avaliação leva a uma nova análise, 
reiniciando	um	novo	ciclo.	Também	Dolz	(2016)	define	fases	da	engenharia	didática,	(1)	análise	prévia	do	
trabalho de concepção; (2) concepção de protótipos de dispositivos didáticos, analisando previamente as 
tarefas	que	ele	pode	realizar;	(3)	experimentação,	ajustes	e	validação	por	um	número	maior	de	professores;	
(4) análise posterior dos resultados observados, em confronto com as análises prévias, levantando os limites 
e as possibilidades do dispositivo criado.

Podemos somar a essas etapas, ainda, as de difusão dos materiais e propostas a partir deles, e a formação 
dos professores para o seu uso em sala de aula, aspectos que também fazem parte do campo de uma 
engenharia	didática,	segundo	Dolz	(2016),	contribuindo	para	que	escolas	e	instituições	formadoras	sigam	
continuamente inovando, criando, construindo saberes e fazeres.

Para buscar construir um discurso com a escola e com o professor, na análise dos dados coletados na 
fase	propositiva	da	pesquisa,	será	considerada	a	avaliação	permanente	da	ação,	que	contará	com	as	“vozes”	
dos regentes na atribuição de sentidos a esses dados. Mas, além do acompanhamento de todo o processo 
pelos	pesquisadores,	ao	término	da	intervenção,	novas	entrevistas	reflexivas	serão	encaminhadas	junto	aos	
professores das turmas, visando a coletar alguns indícios de mudança nos discursos sobre o uso dos jogos na 
alfabetização e partilhar a atribuição dos sentidos à intervenção desenvolvida.

Ao	final	do	desenvolvimento	da	pesquisa,	espera-se	termos	construído	conhecimento	válido	sobre	as	
práticas e discursos que circulam nas escolas quanto à problemática em questão e sobre as possibilidades 
de ampliação dessas práticas, conhecimentos que serão a base para o desenvolvimento de novas pesquisas 
e	intervenções,	buscando-se	articulações	entre	a	produção	de	conhecimento	na	Universidade	e	a	produção	
de conhecimento nas escolas.

Considerações finais

Dentre	os	 saberes	e	experiências	 importantes	ao	professor	alfabetizador,	 ressaltamos	aqui	aqueles	
que dizem respeito à dimensão material da ação docente, que inclui a escolha, a produção e o efetivo uso 
planejado	dos	recursos	pedagógicos	que	favoreçam	o	seu	trabalho	e	a	aprendizagem	do	aluno,	no	contexto	
das	concepções	assumidas.	Isso	significa	defender	que	o	professor	possa	constituir	um	leque	de	saberes	sobre	
esses	recursos	e	o	seu	papel	na	ação	docente,	a	fim	de	poder	fazer	escolhas	fundamentadas	para	enriquecer	
sua prática pedagógica e, principalmente, constituir autonomia docente, não apenas para selecionar, mas 
também para produzir seus próprios materiais. É nesse sentido que a pesquisa busca contribuir tanto com a 
mobilização,	nas	instituições	escolares,	dos	saberes	e	fazeres	em	torno	dos	jogos	como	recurso	pedagógico,	
quanto fomentar, no curso de Pedagogia, a discussão sobre essa dimensão material, constituindo, no 
contexto	do	curso	de	formação	inicial	dos	estudantes,	saberes	e	acervos	que	envolvam	jogos	e	materiais	
para alfabetizar.
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Textos escritos por crianças no 3º ano do ensino fundamental:  
A posição discursiva do sujeito-narrador

Lorena Bischoff Trescastro
Universidade Federal do Pará – UFPA

Resumo: Este	artigo	discute	a	constituição	da	narrativa	na	dimensão	do	sujeito,	a	partir	da	análise	de	textos	de	
crianças,	numa	perspectiva	discursiva	e	dialógica	bakhtiniana.	Duas	questões	conduzem	a	análise:	Quanto	à	
constituição da narrativa, a criança escreve relato ou história? Que ponto de vista do narrador predomina nos 
textos	infantis?	Essas	questões	direcionam	tanto	o	olhar	para	conhecimentos	objetivos	quanto	para	posições	
subjetivas	assumidas	pelas	crianças	em	seus	textos,	em	resposta	à	consigna	com	imagem	e	questões.	Foram	
analisados	quatro	textos	de	crianças	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	de	escola	pública	de	Belém-PA.	Na	
constituição da narrativa, dois deles apresentaram um relato e dois, uma história. Tal escolha demandou do 
sujeito-narrador	posições	distintas,	ora	referindo-se	à	cena	e/ou	às	questões	como	um	observador	e	ora	falando	
de si mesmo como protagonista na narrativa.
Palavras-chave: Escrita. Narrativa. Criança.

Introdução

A	palavra	é	uma	espécie	de	ponte	lançada	entre	mim	e	os	outros.	(BAKHTIN,	2009,	p.117)

O presente artigo tem por objetivo discutir a constituição da narrativa na dimensão do sujeito-narrador, 
a	partir	da	análise	de	textos	de	crianças,	numa	perspectiva	discursiva	e	dialógica	bakhtiniana.	A	epígrafe,	no	
início deste artigo, ressalta essa concepção de linguagem, na qual a produção discursiva, ou seja, a palavra, 
não é uma demanda individual de quem a profere, mas ela é social e constituída na relação entre o sujeito 
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e	o(s)	outro(s).	Assim	sendo,	entende-se	que	usamos	a	linguagem	para	nos	comunicarmos	através	de	textos	
verbais	e	não	verbais,	cujas	escolhas	estão	 relacionadas	às	condições	de	produção,	aos	contextos,	aos	
interlocutores,	às	finalidades,	às	intenções	e	aos	usos	que	os	gêneros	textuais	assumem	nas	práticas	sociais.

De	acordo	com	Bakhtin	(2003,	p.272),	“cada	enunciado	é	um	elo	na	corrente	complexamente	organizada	
de	outros	enunciados”.	Nesse	sentido,	compreendemos	que	o	 texto	que	a	criança	escreve	em	situação	
escolar, de sua posição social de aluno, é um enunciado ligado a outros enunciados, que foi materializado 
em	determinada	condição	de	produção,	na	atividade	de	escrita,	sendo,	portanto,	o	texto	uma	resposta	que	
a	criança	deu	ao	(à)	professor(a).	E	é,	justamente,	com	este	texto	que,	no	contexto	deste	estudo,	pretende-se	
estabelecer	interlocução	a	fim	de	trazer	à	mostra	a	voz	da	criança.

A respeito da produção discursiva, constituída na interação verbal, como uma atitude responsiva à palavra 
do outro, Bakhtin (2003, p.301) esclarece que

O enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes mas também aos subsequentes da 

comunicação	discursiva.	Quando	o	enunciado	é	criado	por	um	falante,	tais	elos	ainda	não	existem.	

Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol 

das quais ele, em essência, é criado. O papel dos outros, para quem se constrói o enunciado, é 

excepcionalmente	grande.

Nessa	perspectiva,	concebemos	a	escrita	de	narrativas	pela	criança,	em	contexto	escolar,	como	uma	
construção	enunciativa,	um	elo	de	um	contínuo	que	se	realiza	em	interlocução	com	os	textos	dos	outros.	
Isso	por	que	quando	escrevemos,	o	texto	produzido	se	apoia	em	outros	escritos,	que	ora	reproduzimos	e	
ora	modificamos	com	nossa	voz,	impregnada	de	valores,	memórias	e	percepções	advindas	de	interações	
com	a	cultura	escrita	e	de	experiências	da	história	de	vida.	Então,	essa	voz	se	 faz	singular,	na	 trama	e	
entrecruzamento, em interlocução com os outros, constituída numa multiplicidade de vozes.

Como parte da tarefa da escola e dos professores de alfabetizar as crianças nos três primeiros anos do 
ensino	fundamental	está	a	de	ensinar	as	crianças	a	ler	e	a	escrever	textos.	Destacamos,	dentre	as	atividades	
de	escrita	propostas	às	crianças,	em	situação	escolar,	uma	atividade	de	escrita	de	texto	a	partir	de	uma	
consigna	composta	por	imagem	e	questões,	para	ser	analisada	neste	estudo,	juntamente	com	os	textos	infantis	
produzidos	na	atividade.	Em	atividades	escolares	de	produção	de	texto,	nas	quais	tem	que	ler	para	depois	
escrever, a criança desloca-se de sua posição de ouvinte/leitor para a posição de falante/escritor.

Em	relação	à	recepção	do	enunciado,	Bakhtin	(2003,	p.271)	ressalta	que	“toda	compreensão	da	fala	viva,	
do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); 
toda compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna 
falante”. Em sala de aula, ao ouvir a orientação do(a) professor(a) e ler a consigna, a criança, numa atitude 
compreensiva de interlocução com o discurso do outro, produz uma resposta, esta resposta se materializa 
no	texto	escrito.

Para	fins	de	apresentação,	o	artigo	foi	organizado	em	quatro	seções.	A	primeira	seção	aborda	a	constituição	
do	texto	narrativo,	considerando	que	a	narrativa	pode	se	dar	na	forma	de	um	relato	ou	de	uma	história.	 
A	segunda	apresenta	as	condições	de	produção	dos	textos	infantis	em	relação	à	atividade	de	escrita	e	expõe	
como	se	deu	a	escolha	dos	textos	infantis	para	compor	o	corpus	da	pesquisa.	A	terceira	seção	traz	a	transcrição	
dos	quatro	textos	do	corpus,	seguida	da	análise	dos	textos	infantis,	evidenciando	o	ponto	de	vista	da	criança.	
E,	por	fim,	foram	feitas	as	considerações	finais.

A Constituição do texto narrativo: Relato e história

 Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 

quais	está	ligado	pela	identidade	da	esfera	de	comunicação	discursiva.	(BAKHTIN,	

2003, p.297)
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Antes de aprender a ler e a escrever, a criança costuma ouvir e contar histórias e relatar fatos, oralmente, 
ligados	às	atividades	e	interações	cotidianas.	Em	seus	estudos,	Bruner	(1997)	analisou	narrativas	orais	de	
crianças	até	cinco	anos,	em	contexto	 familiar,	cujos	solilóquios	apresentaram	unidade	de	sentido,	com	
descrições	narrativas	autobiográficas	sobre	o	que	elas	tinham	feito	ou	pensado	em	fazer	no	dia	seguinte.	Essas	
pesquisas	revelaram	que	a	experiência	humana	se	expressa	mediante	a	participação	em	sistemas	simbólicos	
da cultura, tornando, assim, a vida compreensível a partir desses sistemas de interpretação da realidade, quais 
sejam:	as	modalidades	de	linguagem	e	de	discurso,	das	formas	explicativas	e	narrativas	e	das	interações	entre	
as pessoas. No que diz respeito à aquisição de linguagem, Bruner (1997) apontou a narrativa como a forma 
de linguagem predominante nos discursos orais de crianças até cinco anos.

Assim como as narrativas cotidianas, a interação com narrativas literárias também contribuem para a 
formação e socialização da criança com as formas e as atividades humanas de linguagem utilizadas por 
gerações	anteriores	e	contemporâneas.	Os	 textos	 literários,	dada	a	sua	diversidade,	oferecem	à	criança	
a possibilidade de conhecer e interpretar a diversidade social e cultural produzida historicamente. 
Colocando à disposição da criança conhecimentos da cultura escrita, os livros infantis cumprem um 
papel essencial na educação da criança. Diferentes autores que estudam a formação literária na infância 
(ALLIENDE;	CONDEMARÍN,	2005;	AMARILHA,	1997,	2013;	COLOMER,	2003,	2007;	ZILBERMAN,	2011),	afirmam	
que	o	acesso	à	cultura	escrita	possibilita	à	criança	se	deparar	com	uma	diversidade	de	textos	 literários,	
incluindo	principalmente	as	histórias	 infantis,	os	contos	de	 fadas,	as	 fábulas	e	as	 lendas,	que	são	textos	
predominantemente narrativos.

Segundo Bruner (1990), uma das características da narrativa é que ela pode ser tanto ‘real’ quanto 
‘imaginária’,	 sem	deixar	de	ser	uma	história.	Para	o	autor	 (1997),	é	a	sequencialidade	que	caracteriza	a	
narrativa. A estrutura interna da narrativa, quando se trata de uma história cria um mundo possível e apresenta 
um	enredo	que	a	criança	é	capaz	de	construir,	envolvendo	personagens	e	suas	ações.	O	enredo	transcorre	
no tempo (tempo da narrativa), em um determinado lugar (espaço da narrativa). Esta história é, geralmente, 
narrada em terceira pessoa por alguém que assume uma posição de observador dos fatos e acontecimentos 
narrados. Porém, pode também o narrador assumir uma posição de personagem, principalmente, em relatos 
pessoais	de	caráter	autobiográfico,	no	qual	o	narrador	fala	de	si	mesmo,	comentando	o	que	fez	ou	projetando	
o que pretende fazer. A diferença, apontada por Bruner (1997), entre o relato e a história, é que ao produzir 
uma narrativa, quem narra pode escolher entre ‘estar na história’ ou ‘falar sobre ela’.

O narrador é uma criação do autor, para estruturar e dar voz à narrativa, quanto a isso, Bakhtin (2009, 
p.173)	afirma	que	“toda	narrativa	poderia	ser	posta	entre	aspas	como	se	fosse	de	um	‘narrador’,	embora	isso	
não seja marcado temática ou composicionalmente”. Sobre os tipos de narrador, Gancho (1998) esclarece que 
quando a história é narrada em primeira pessoa, o narrador, chamado de narrador-personagem, participa da 
história. Assim, seu ponto de vista acerca dos fatos é delimitado pelo tipo de envolvimento do personagem 
no enredo. Se o personagem for principal, temos, então, um narrador-protagonista. Além disso, há o narrador-
testemunha, que narra acontecimentos dos quais participou sem se colocar como protagonista da narrativa.

Segundo Gancho, (1998), quando a história é narrada em terceira pessoa, o narrador atua como se fosse 
um observador dos fatos. Assim, o narrador tem uma visão completa da história, demonstrando saber tudo 
dos acontecimentos narrados (narrador onisciente), ou, então, o narrador pode estar presente em todos os 
lugares em que ocorrem os fatos (narrador onipresente). Além disso, o narrador pode dirigir a palavra ao 
leitor ou tecer algum comentário sobre o comportamento do personagem (narrador intruso). Em suma, é o 
narrador que dá voz a história, organizando os elementos da narrativa e atuando como uma voz intermediária 
entre o autor, a história e o leitor/ouvinte.

De	acordo	com	Bruner	 (2014,	p.27),	 “uma	história	expressa	o	ponto	de	vista	de	um	narrador,	ou	sua	
perspectiva, ou seu conhecimento de mundo, ou, efetivamente, a verdade, a objetividade, ou até mesmo a 
integridade,	que	pode	ser	difícil	de	se	determinar”.	O	texto	narrativo	do	ponto	de	vista	da	primeira	pessoa	
pode ser do tipo relato, em que o narrador conta um caso do qual participou diretamente, ou tipo história, 
na qual o narrador participa ou testemunha uma história imaginada.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização402

Quanto à escolha do gênero na produção discursiva, Bakhtin (2003, p.282) ressalta que

a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de um gênero de discurso. Essa 

escolha	é	determinada	pela	especificidade	de	um	dado	campo	da	comunicação	discursiva,	por	

considerações	semântico-objetais	(temáticas),	pela	situação	concreta	da	comunicação	discursiva,	

pela composição pessoal dos seus participantes, etc. A intenção discursiva do falante, com toda 

a sua individualidade e subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, 

constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero.

Nos	textos	de	nosso	corpus,	a	intenção	discursiva	da	criança	foi,	certamente,	atender	à	solicitação	do	
(a)	professor(a),	expressa	na	consigna,	de	escrita	de	um	texto,	logo,	trata-se	de	um	texto	escrito	que	nem	é	
oral e nem é desenho, então, deve a criança usar letras, por se tratar de escrita. E, ainda, devido à situação 
concreta	da	comunicação	discursiva,	referentes	às	condições	de	produção,	de	modo	geral,	entendemos	que	
o gênero discursivo, aqui analisado, trata-se de um gênero tipicamente escolar, cujos interlocutores foram a 
criança que escreve, seus colegas participantes da situação e o (a) professor(a). Assim, em uma situação que 
é	dialógica,	o	eu	da	criança	escreve	um	texto	para	um	tu	que	é	o(a)	professor(a)	que	mediou	a	atividade	a	
fim	de	cumprir	uma	atividade	escolar.

A	constituição	da	narrativa	infantil	assume,	portanto,	a	configuração	do	que	é	esperado	de	uma	criança	
de	seu	lugar	social	de	aluno,	a	partir	das	condições	de	produção	proporcionadas	a	ela	naquele	determinado	
momento da atividade de escrita. Na literatura escolar, a narrativa de histórias apresenta elementos 
estáveis, tais como: personagens, enredo, tempo, espaço e narrador. São os personagens que vivenciam os 
acontecimentos do enredo, em um determinado tempo e espaço, cuja história é contada por um narrador. 
Para	Bakhtin	(2009,	p.46),	“cada	signo	constituído	possui	seu	tema.	Assim,	cada	manifestação	verbal	tem	seu	
tema”.	Além	do	gênero	que	iria	usar	em	seu	texto,	da	consigna	proposta	na	atividade	de	escrita,	coube	à	
criança	também	definir	o	tema	de	sua	narrativa.

A atividade de escrita e a escolha dos textos infantis

 Todo signo, como sabemos, resulta de um consenso entre indivíduos socialmente 

organizados no decorrer de um processo de interação. Razão pela qual as formas 

do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como 

pelas	condições	em	que	a	interação	acontece.	(BAKHTIN,	2009,	p.45)

Em	relação	às	condições	nas	quais	a	interação	ocorreu	na	atividade	de	escrita,	proposta	em	sala	de	aula,	
pelo(a)	professor(a),	e	a	escolha	dos	 textos	 infantis	para	compor	o	corpus	deste	estudo,	primeiramente,	
gostaríamos	de	dizer	que	escolhemos	quatro	textos	escritos	por	crianças	de	uma	turma	do	terceiro	ano	do	
Ensino	Fundamental	de	uma	escola	pública	de	Belém,	cada	um	demonstrando	a	constituição	da	narrativa	e	
a	posição	do	sujeito	de	modos	distintos.	A	escolha	de	uma	turma	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	se	deu	
por	tratar-se	do	último	ano	do	primeiro	ciclo	de	alfabetização	e	letramento,	etapa	de	escolaridade	em	que	
se	espera	que	as	crianças	se	comuniquem	por	escrito	por	meio	de	textos.

Esses	textos	foram	escolhidos	entre	um	total	de	trinta	textos	produzidos	em	contexto	escolar	por	crianças	
de	oito	anos	de	idade.	Quanto	aos	aspectos	discursivos,	a	seleção	dos	textos	se	deu	em	função	desses	
textos	apresentarem	respostas	diferentes	a	consigna,	tratando	o	tema	de	forma	singular,	evidenciando	
uma	heterogeneidade	discursiva,	que	permitiriam	melhor	explorar	a	dimensão	do	sujeito,	conforme	nos	
propomos neste estudo.

Do	ponto	de	vista	da	escolha	das	crianças,	na	seleção	dos	textos,	 foi	observado	o	critério	de	gênero:	
feminino	e	masculino,	já	que	dois	textos	foram	escritos	por	meninas	(Beatriz	e	Nicoly)	e	dois	por	meninos	
(Gabriel	e	Henrique).	Às	crianças	foram	atribuídos	nomes	fictícios	a	fim	de	preservar	sua	identidade.	Estes	
alunos	realizaram	a	atividade	de	escrita	de	texto	(Figura	01),	em	sala	de	aula,	no	dia	29	de	abril	de	2015.
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Figura 1 – Atividade de escrita

Fonte: SEMEC/CFP, 2015

A	atividade	de	escrita	de	texto	se	baseou	na	leitura	silenciosa	de	uma	consigna,	composta	de	informações	
escritas	e	visuais.	De	acordo	com	Manguel	(2001,	p.21),	“as	imagens,	assim	como	as	histórias,	nos	informam”.	
A	consigna	apresenta	informações	por	escrito,	que	requer	que	o	sujeito	assuma	uma	posição	de	leitor	do	
texto,	e	por	imagens,	que	exigem	da	criança	a	leitura	visual	da	cena	em	questão.	Neste	sentido,	a	consigna	
dessa atividade de escrita coloca a criança numa condição de leitura de linguagem verbal (escrita) e de 
linguagem não verbal (imagem). Ambas requerem uma posição de criança leitora, no sentido de interpretar 
as	informações	nelas	contidas	para	depois	escrever	um	texto.

Quanto	à	linguagem	verbal,	a	consigna	traz	por	escrito,	inicialmente,	uma	frase	declarativa	afirmativa,	
anunciando o nome da possível personagem ‘Maria’ e o espaço da narrativa ‘praia’; seguida, de uma frase 
imperativa,	solicitando	à	criança	que	escreva	‘como	foi	o	passeio	de	Maria’,	sem	apontar	o	gênero	textual	
esperado,	de	modo	que	ao	pedir	‘escreva	contando’,	deixa	a	escolha	em	aberto,	pois	pode	a	criança	‘contar	
relatando’	e	‘contar	criando	uma	história’.	Depois,	à	esquerda	da	consigna,	constam	quatro	questões,	uma	
sugere	que	a	criança	escreva	ações;	outra	que	faça	a	descrição	do	cenário;	e	também	que	indique	as	pessoas	
ou	personagens	da	narrativa;	e,	por	fim,	a	última	questão	aponta	para	o	fechamento	da	narrativa.

No que se refere à linguagem não verbal, a consigna apresenta ao lado direito um quadro com uma cena 
de praia, cuja temática está ligada ao solicitado por escrito. Na cena, há três pessoas: uma mulher sentada 
na	areia	embaixo	de	um	guarda	sol,	uma	criança	jogando	bola	na	areia	e	um	jovem	surfando	no	mar.	No	
céu, há sol, duas nuvens e pássaros voando. No chão de areia, há conchas e uma estrela do mar. No mar, com 
onda	exuberante,	há	peixinhos.	Além	de	ativar,	da	memória	das	crianças,	experiências	conhecidas	ou	vividas	
em	uma	praia,	nesta	cena,	as	crianças	dispõem	de	elementos	para	produzir	um	texto	narrativo	sobre	o	tema	
praia.	Para	Santaella	(2012,	p.12),	“a	alfabetização	visual	significa	aprender	a	ler	imagens,	desenvolver	a	
observação de seus aspectos e traços constitutivos, detectar o que se produz no interior da própria imagem”.

Como	a	consigna	traz	dois	tipos	de	informações,	ou	seja,	verbais	e	não	verbais,	será	que	quando	a	criança	
for escrever, ela irá se deter no que está escrito, no que foi visualizado na imagem ou em ambas? O que a 
criança	trará	para	seu	texto	escrito	a	partir	desta	condição	de	produção?	Em	seus	textos,	a	constituição	da	
narrativa se dará em forma de relato ou de história? Que ponto de vista do sujeito-narrador predominará nos 
textos	infantis?	A	primeira	vista	isso	pode	parecer	um	problema,	pois	a	criança	poderá	ficar	dividida	para	onde	
direcionar	o	seu	olhar	para	escrever	o	seu	texto.	Mas,	por	outro	lado,	podemos	ver	que	estas	informações	
são	complementares	e	podem	em	seu	conjunto	acessar	dados	e	experiências	que	irão	apoiar	a	criança	na	
atividade de escrita.

O	texto	da	consigna,	a	ser	lido	pela	criança,	parece	produzido	para	uma	atividade	escolar,	pois	não	se	
assemelha a gêneros usados nas práticas sociais de uso linguagem fora da escola. Sem pretender questionar 
a	procedência	do	texto	e	a	proposta	da	atividade,	buscamos	evidenciar	que	essa	característica	dupla	da	
linguagem	da	consigna	(verbal	e	não	verbal)	pode	produzir	dados	úteis,	especialmente	em	uma	dimensão	
do	sujeito,	já	que	ao	analisarmos	os	textos	das	crianças	poderemos	observar	a	que	elementos	da	consiga	
elas	irão	se	deter	ao	escrever	o	texto.	Além	do	mais,	como	a	consigna	não	aponta	o	gênero	e	o	interlocutor	
ao	qual	o	texto	se	destina,	subentende-se	que	se	trata	de	uma	narrativa	escolar	que	tem	como	interlocutor	
o(a) professor(a) da turma.
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Uma	produção	de	texto	autoral	pode	ser	compreendida	“uma	coprodução,	resultado	de	uma	parceria	
entre	o	autor	e	os	textos	com	os	quais	dialoga	e	nos	quais	interfere,	modificando-os”	(ANDRADE,	2013,	p.44).	
Consideramos,	então,	mesmo	que	o	 texto	apresente	características	 tipicamente	escolares,	ele	pode	ser	
reconhecido	como	um	texto	verdadeiro	e	legítimo,	suscetível	de	estabelecer	um	diálogo	entre	o(a)	professor(a)	
e	a	criança.	Nesse	sentido,	o	texto	escrito	da	criança	não	se	limitaria	à	mera	reprodução	do	que	está	dado	
na consigna, mas a criança, atuando como um sujeito-narrador, dialoga, acessa, atualiza, renova e recria 
conhecimentos	a	partir	das	provocações	da	consigna	da	atividade	de	escrita,	constituindo,	assim,	no	presente,	
seu tempo e lugar de enunciação.

A análise dos textos infantis: um olhar à voz escrevente

	 O	centro	organizador	de	toda	enunciação,	de	toda	expressão,	não	é	o	interior,	mas	

exterior:	está	situado,	no	meio	social	que	envolve	o	indivíduo.	(BAKHTIN,	2009,	p.125)

Os	quatro	 textos	que	compõem	o	corpus	deste	estudo	 foram	analisados	a	partir	de	duas	questões	
norteadoras: (1) quanto à constituição da narrativa, as crianças escrevem relato ou história? (2) que ponto 
de	vista	do	narrador	predominou	nos	textos	infantis?

Essas	duas	questões	direcionam	nosso	olhar	tanto	para	conhecimentos	objetivos,	enquanto	elementos	
estáveis da narrativa, nos quais as crianças se referem a elementos da consigna, quanto para elementos 
subjetivos,	referentes	à	posição	assumida	pela	criança	em	seu	texto,	que,	como	um	sujeito	da	enunciação,	
pode acessar conhecimentos e vivências de sua memória discursiva, em resposta à consigna, proposta pela 
professora,	com	imagem	e	questões.

Os	textos	serão	apresentados,	neste	tópico,	em	uma	versão	transcrita	do	texto	original	e,	ortograficamente,	
normalizada	para	facilitar	a	compreensão	do	leitor,	seguida	da	análise	dos	textos	infantis	quanto	aos	elementos	
estáveis da sequência narrativa e aspectos discursivos da constituição narrativa em sua singularidade.

Gabriel,	em	seu	texto	‘A	praia’,	apresentado	a	seguir,	escreveu	um	texto,	em	treze	linhas,	com	um	título	
que	anunciou	e	delimitou	o	tema	abordado	na	narrativa.	O	texto	ocupou	todas	as	linhas	dispostas	na	página	
da	atividade.	Este	texto	iniciou	com	‘Era	uma	vez’,	fórmula	comumente	usada	em	contos	de	fadas	e	histórias	
infantis,	com	isso,	Gabriel	já	dá	o	tom	de	sua	opção	em	redigir	um	texto	narrativo	com	características	de	
história,	no	qual	o	narrador	assume,	do	início	ao	final	do	texto,	uma	posição	de	observador	da	cena	narrada,	
priorizando o uso da terceira pessoa.

A praia
1	 Era	uma	vez	uma	praia	que	tinha	peixe
2 tinha gente que surfava tinha gente que
3 tomava banho de sol tinha
4 gente que brincava de futebol na
5 areia e o sol bem forte e o sol
6 esquenta a terra e continua a
7 surfa na praia de Mosqueiro
8	 e	a	mulher	ainda	fica	tomando
9 banho de sol e o menino
10 ainda joga futebol na terra
11 da praia de Mosqueiro no meio
12 dos pedrão da praia de Mosqueiro
13 e os pássaros cantando.
         (Gabriel)
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Detendo-se na cena da imagem, Gabriel descreveu a cena observada, em seus detalhes, dizendo tratar-se 
da ‘praia de Mosqueiro’ (7ª, 11ª e 12ª linhas), praia de uma ilha que pertence a Belém, que Gabriel parece 
conhecer,	tanto	que	acessou	esta	informação	de	sua	memória	discursiva	e	a	evocou	em	seu	texto.	Às	pessoas	
as quais Gabriel se refere ‘tinha gente’ (2ª, 3ª/4ª linhas), não foram atribuídos nomes próprios apenas genéricos 
‘mulher’	e	‘menino’.	Pelo	que	se	vê,	Gabriel	abandonou	as	questões	da	consigna,	inclusive	ignorou	o	nome	dado	
à personagem ‘Maria’ e direcionou seu olhar à imagem para escrever uma história imaginada a partir da cena.

O passeio na praia
1 Maria chegou na praia e ela foi tomar
2 banho esse lugar era muito bonito
3 a mãe dela foi com ela e o pai dela
4 também quando eles foram embora
5 Maria chorou de triste.
         (Beatriz)

Beatriz,	em	 ‘O	passeio	na	praia’,	escreveu	um	texto,	em	cinco	 linhas,	com	um	título	que	apresentou	
o	tema	da	narrativa.	Diferentemente	do	que	escreveu	Gabriel,	o	texto	de	Beatriz	começou	com	o	nome	
da personagem indicado na parte escrita da consigna (1ª linha) e terminou fazendo referência à mesma 
personagem,	porém,	ao	final,	ocorreu	uma	mudança	emocional	da	personagem:	de	supostamente	feliz	para	
‘triste’	(5ª	linha).	A	retomada	da	personagem,	no	fechamento	do	texto	(5ª	linha),	concedeu	unidade	de	sentido	
ao	texto,	contribuído,	assim,	para	a	coerência.

Ao	contrário	de	Gabriel,	Beatriz	respondeu	em	seu	texto,	linearmente,	às	quatro	questões	da	consigna,	
numa	posição	obediente,	e	seu	olhar	ignorou	a	cena	ao	lado,	pois	de	deteve	apenas	nas	questões.	Isso	pode	
ser visto na Tabela 01.

Tabela 1 –	Análise	do	texto-resposta	às	questões	da	consigna

Questão-consigna Texto-resposta
O que ela fez na praia? Maria chegou na praia e ela foi tomar banho (l. 1 e 2)
Como é esse lugar? esse lugar era muito bonito (l. 2)
Quem foi com ela à praia? a mãe dela foi com ela e o pai dela também (l. 3 e 4)
Como acabou o passeio? quando eles foram embora Maria chorou chorou de triste. (l.4 e 5)

Fonte: Trescastro, 2016.

As	questões	da	consigna	forneceram	um	molde	de	texto,	o	qual	Beatriz	não	ousou	modificar,	acrescentar	
ou	transgredir,	por	isso	seu	texto	se	caracteriza	como	um	texto-resposta.	Não	podemos	dizer	que	Beatriz	não	
dialogou	com	o	texto	escrito	da	consiga,	pois	ela	estabeleceu	interlocução	com	o	texto,	leu	e	compreendeu	
as	questões	e,	numa	atitude	responsiva,	escreveu	o	que	foi	perguntado.	Podemos	afirmar	que	ela	escreveu	um	
texto	narrativo,	tipo	história	imaginada,	respondendo	as	questões	da	consigna	e	ignorando	as	informações	
da	imagem.	Além	disso,	o	texto	de	Beatriz,	assim	como	o	de	Gabriel,	foi	escrito,	em	terceira	pessoa,	do	ponto	
de vista de um narrador-observador.

A praia
1 A praia é legal Lá eu tomo muito banho,
2 e lá faço castelo de areia e eu minha mãe e
3 meu pai Nele vamos por lá Na praia eu
4 pego caranguejo lá na praia e lá é
5	 muito	legal	e	no	final	eu	dou	um	último
6 mergulho.
         (Nicoly)
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Diferentemente	de	Gabriel	e	Beatriz	que	escreveram	um	texto	narrativo	contando	uma	história	imaginada	
em	que	o	sujeito-narrador	assumiu	a	posição	de	observador,	Nicoly,	em	um	texto	de	seis	linhas,	com	o	título	
semelhante ao de Gabriel, inicia a narrativa respondendo uma questão da consigna ‘Como é esse lugar?’, ao 
escrever ‘A praia é legal’ (1ª linha), e depois prossegue com uma narrativa do tipo relato pessoal, assumindo 
a posição de narrador e de personagem principal, simultaneamente, direcionando seus olhar para a cena da 
consigna,	pois	seu	texto	faz	referência	às	informações	da	imagem.

Nicoly	respondeu	a	todas	as	questões,	sem	ser	linear,	porém	deixa	de	mencionar	a	personagem	Maria,	
citada na consigna. Nicoly escreveu uma história falando de si mesma e de outras pessoas que lhe são 
próximas,	com	as	quais	convive	cotidianamente,	seu	pai	e	sua	mãe.	Também,	as	ações	das	pessoas	em	seu	
texto	não	estabelecem	relação	com	as	informações	da	imagem	da	consigna,	a	exemplo	de	‘pego	caranguejo’	
(4ª	 linha).	Como	se	vê,	o	que	Nicoly	conta	em	seu	texto	se	reporta	à	experiência	própria	em	uma	praia.	
Fazendo	uso	do	pronome	‘eu’,	Nicoly	não	cita	nomes	próprios	e	escreve	o	texto	do	ponto	de	vista	de	um	
narrador-personagem.

O	texto	de	Nicoly,	como	os	outros	dois	analisados,	também	se	apresenta	coerente,	ou	seja,	com	uma	
unidade	de	sentido,	pois	teve	um	início	que	introduziu	o	tema	(1ª	linha),	seguido	de	uma	sequência	de	ações	
(1ª	a	6ª	linhas)	e	um	fechamento	anunciado	pelas	palavras	‘no	final’	e	‘um	último’	(5ª	linha).

Assim	como	Nicoly,	Henrique,	após	a	introdução	do	tema	(1ª	e	2ª	linhas),	o	qual	já	havia	feito	referência	
no	título,	prossegue	o	texto	assumindo	a	posição	de	narrador	e	protagonista.	De	tudo	que	leu	na	consigna,	
em	texto	e	imagem,	o	olhar	de	Henrique	se	deteve	no	‘surfista’,	em	seu	texto,	ele	era	o	surfista	que	todos	
reconheciam	como	tal	(2ª	a	8ª	linhas).	Em	um	texto	de	oito	linhas,	Henrique	se	deteve	em	citar	as	pessoas	
que	o	reconheciam	como	surfista	e	abandonou	as	outras	 informações	da	consigna.	Henrique	escreveu	
uma	narrativa	com	relato	pessoal	e	em	seu	texto	predomina	o	ponto	de	vista	de	um	narrador-personagem.

O	surfista
1.	 O	surfista	é	muito	legal	ele	anda
2. nas ondas Todo mundo me chama
3.	 de	surfista	os	cabeleireiros	o	meu
4. padrinho também, os meus familiares
5. os meus vizinhos os meus colegas e
6. meu colega de Tomeaçu as mulheres
7. da padaria e os motoristas de ônibus
8.	 os	cobradores	e	os	mototaxistas.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Henrique)

Em	seu	 texto,	Henrique	 foca	a	pessoa	do	surfista	que	é	ele	mesmo,	mencionando	as	pessoas	que	o	
reconhecem	como	tal,	ao	assumir	essa	posição	discursiva,	sua	narrativa	deixa	de	apresentar	uma	sequência	
de	ações,	como	as	outras	três	crianças	o	fizeram	(Gabriel,	Beatriz	e	Nicoly),	e	consequentemente	também	
não	apresentou	um	fechamento	para	a	narrativa,	no	entanto	seu	texto	não	apresenta	contradições,	parece	
ter alcançado seu propósito, ainda que com elementos que o distinguem dos demais, neste aspecto, podemos 
dizer	que	este	texto	se	mostra	como	singular.

Em	relação	à	constituição	da	narrativa,	dois	textos	fizeram	um	relato	pessoal	(Nicoly	e	Henrique)	e	dois	
textos	apresentaram	uma	história	imaginada	(Gabriel	e	Beatriz).	A	sequência	da	narrativa	quanto	se	trata	de	
relato conta algo que a criança julga ser verdadeiro que aconteceu com ela ou lhe diz respeito diretamente. 
A sequência da narrativa quanto se trata de uma história imaginada pela criança conta sobre o que ocorreu, 
envolvendo	personagens	e	suas	ações.

Tal	escolha	demandou	do	sujeito-narrador	posições	distintas,	ora	tomando	um	lugar	na	narrativa	como	
um	protagonista	e	ora	referindo-se	à	cena	e/ou	às	questões	como	um	observador.	A	consigna	foi	a	mesma	
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para toda turma, as quatro crianças responderam a ela, mantendo a temática proposta, na medida em que 
estabeleceram	interlocução	com	o	enunciado	lido,	entretanto,	produziram	textos	distintos,	configurando-se	
em uma heterogeneidade discursiva.

Considerações finais

Nossa	 investigação	buscou	evidenciar	como	as	crianças	 respondem	às	provocações	da	atividade	de	
escrita,	em	resposta	à	consigna	com	imagem	e	questões	(Figura	01),	evidenciando	o	ponto	de	vista	daquele	
que	escreve	o	texto,	ou	seja,	a	criança.	Reconhecer	a	voz	da	criança	nas	narrativas	que	escreve,	identificando	
a posição do sujeito e suas marcas singulares, numa perspectiva discursiva, é o que denominamos, neste 
trabalho, ‘a posição discursiva do sujeito-narrador’.

No estudo, partimos do pressuposto de que a criança, nas atividades escolares de linguagem, assume 
posições	distintas	na	produção	de	narrativas.	Ao	escrever	uma	narrativa,	a	criança	pode	atuar	tanto	como	
observadora,	escrevendo	um	texto	em	terceira	pessoa,	quanto	como	protagonista,	escrevendo	o	texto	em	
primeira pessoa. No primeiro caso, ela produz uma narrativa com características de uma história; já no 
segundo	caso,	escreve	um	texto	com	características	de	relato	pessoal.

Na	análise	dos	textos	infantis,	constatamos	essas	duas	posições	distintas	assumidas	pelo	sujeito,	uma	
no lugar de protagonista e outra no lugar de observador, relacionadas a duas formas de constituição da 
sequência narrativa, respectivamente, como relato ou história. Esse estudo possibilitou discutir a constituição 
da narrativa na dimensão do sujeito, numa perspectiva discursiva e dialógica de linguagem. De modo que, 
nas	produções	de	textos	escolares,	não	se	pode	esperar	da	criança	uma	resposta	única	e	uniforme,	pois	sua	
produção escrita apresenta-se diversa, singular e heterogênea.
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Fases de aprendizagem da leitura: um olhar  
sob a perspectiva da Psicologia Cognitiva

Márcia Martins dos Passos
Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc
Dra. Dalva Maria Alves Godoy
Universidade do Estado de Santa Catarina – Udesc

Resumo: O objetivo deste estudo é compreender o processo típico de aprendizagem da leitura em crianças 
em fase inicial de alfabetização, para o que são analisados os erros cometidos em uma prova de leitura de 
palavras. Participaram desse estudo 41 crianças, que foram avaliadas em dois momentos. Para avaliar a leitura 
foi	utilizada	uma	de	lista	de	palavras	contendo	quinze	palavras	de	alta	frequência,	com	extensão	entre	2	e	5	
letras. Os resultados indicaram que houve progressiva redução e mudança na ocorrência de tipos de erros entre 
os dois momentos, o que indica que a aprendizagem da leitura é um processo que envolve várias etapas, e por 
isso é muito comum que o aprendiz apresente nessas fases de desenvolvimento alguns erros característicos 
do processo de aquisição que revelam fases ou estágios que a criança percorre para compreender o sistema 
de	escrita	alfabético	e	de	conhecimento	do	código	ortográfico.
Palavras-chave: Leitura inicial. Erros de leitura. Fases de aprendizagem

No processo inicial de aprendizagem da leitura, o aprendiz irá passar por diversas etapas de construção 
de conhecimento a respeito do como funciona a língua até conseguir ler com certa facilidade. Na fase de 
alfabetização a criança deverá desenvolver a compreensão de que os sons da fala podem ser representados 
graficamente;	mais	adiante	a	criança	irá	desenvolver	outras	habilidades	para	que	consiga	distinguir	as	letras	
do alfabeto conscientemente.

Ao entrarem na escola, as crianças já trazem consigo alguns conhecimentos em relação à leitura e a 
escrita.	Já	puderam	visualizar	muitas	coisas	escritas	como	cartazes,	placas,	faixas,	jornais,	revistas,	embalagens	
e	é	bem	provável	que	entendam	que	a	escrita	tem	algum	significado.	Diferentemente	da	linguagem	oral,	
a aprendizagem da leitura não é natural, ou seja, não é adquirida espontaneamente em um meio social 
através	de	exposição.	A	criança	precisa	de	um	ensino	formal	para	que	ocorra	a	aprendizagem,	por	meio	de	
ensino	explícito.	Antes	de	aprender	a	ler,	o	contato	com	os	livros	e	a	audição	de	histórias	escritas	possibilita	
à criança desenvolver conhecimentos a respeito do que é a linguagem escrita, o que ela representa e o que 
é ler (MORAIS, 1996).

No nível cognitivo geral, (a leitura) abre uma janela para conhecimentos que a conversação 

sobre	outras	atividades	cotidianas	não	consegue	comunicar.	No	nível	lingüístico,	a	audição	de	

livros	permite	esclarecer	um	conjunto	muito	variado	de	relações	entre	a	linguagem	escrita	e	a	

linguagem falada. No nível afetivo também, a criança descobre o universo da leitura pela voz, 

plena	de	entonação	e	de	significação,	daqueles	em	quem	ela	tem	mais	confiança	e	com	quem	

se	identifica.	(MORAIS,	1996,	p.172)

As autoras Sucena, Viana, Ribeiro, Cadime (2014) também corroboram com o autor mencionado 
anteriormente afirmando que antes da aprendizagem formal da leitura e da escrita as crianças já 
apresentam	conhecimento	sobre	a	forma,	o	conteúdo	e	o	uso	da	leitura	e	da	escrita,	que	será	acrescido	com	
a aprendizagem e a compreensão do código alfabético.

As autoras também destacam algumas competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e 
da	escrita,	 que	podem	ser	organizadas	em	 três	dimensões:	o	desenvolvimento	da	 linguagem	oral,	 o	
conhecimento sobre a leitura-escrita e a motivação para ler. As competências ligadas ao desenvolvimento 
da	linguagem	oral	referem-se	ao	conhecimento	lexical,	que	se	faz	necessário	para	que	o	leitor	conheça	o	
significado	das	palavras;	ao	o	conhecimento	morfossintático,	que	se	relaciona	à	organização	das	palavras	
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e que pode acontecer na interação através da leitura pela voz de outras pessoas; à memória de trabalho 
para material verbal, que se relaciona à capacidade de gerir e armazenar informação num curto período 
de	 tempo	e	por	fim,	à	capacidade	para	 refletir	 sobre	a	 língua,	ou	 seja	as	habilidades	de	consciência	
fonológica e fonêmica. As competências que se referem a conhecimento sobre a leitura e a escrita seriam 
os conhecimentos que as crianças desde cedo vão aprendendo de forma natural, quando em contato com 
um ambiente que favorece a presença da leitura e da escrita. As competências ligadas à motivação para 
aprender	a	ler	estão	na	dependência	das	experiências	vividas	pelo	sujeito	e	que	podem	ser	decisivas	para	
construir seu projeto de leitor, um aprendiz motivado está mais disponível para conseguir alcançar a tarefa. 
(SUCENA, VIANA, RIBEIRO, CADIME, 2014)

Essas	condições	 facilitam	a	aprendizagem	e	seriam	para	a	criança	uma	forma	de	prepará-las	para	a	
posterior aprendizagem da leitura. Diversos autores tem se dedicado a entender como se processa a leitura. 
Para	tanto	foram	surgindo	modelos	explicativos	desse	processamento.

Diferentes modelos têm sido propostos e o modelo de dupla via tem sido um dos mais estudados conforme 
destaca	(SUCENA,	CASTRO	2010).	Este	modelo	explica	que	a	leitura	é	processada	por	meio	de	duas	vias:	a	
via	fonológica	e	a	via	lexical.	A	via	fonológica	se	caracteriza	pela	decodificação	das	palavras,	por	meio	da	
conversão	grafema-fonema	(letra-som).	Já	a	via	lexical	permite	o	reconhecimento	da	palavra	como	um	todo,	
não	sendo	necessária	a	conversão	grafema-fonema,	uma	vez	que	a	representação	ortográfica	da	palavra	
estaria	armazenada	no	léxico	ortográfico.	Nesse	caso,	o	reconhecimento	ortográfico	é	direto	e	o	acesso	ao	
conteúdo	semântico	ocorre	sem	mediação	fonológica,	tornando	a	leitura	mais	rápida	e	eficaz.	Cabe	destacar	
que as crianças no início da aprendizagem da leitura não utilizam nenhuma das duas vias, pois é o ensino 
formal que vai possibilitar o desenvolvimento desses caminhos. No processo inicial, o desenvolvimento da 
via	fonológica	pode	ser	lento,	pois	depende	da	consciência	fonêmica,	do	tipo	de	ortografia	da	língua	e	da	
instrução do professor. Leitores hábeis fazem uso das duas vias em diferentes circunstâncias, mas, sobretudo 
a	rapidez	de	leitura	é	dada	pela	via	lexical.

Em relação ao processo de aprendizagem da leitura, este é considerado um processo longo que envolve 
várias etapas e por isso, naturalmente, o aprendiz apresenta alguns erros, característicos do processo, o que 
marca fases ou estágios que a criança percorre para aprender a ler os quais revelam o conhecimento que 
ela	tem	sobre	o	sistema	ortográfico.

Alguns autores têm proposto teorias sobre o desenvolvimento da aprendizagem da leitura Gough (1980 
apud	SUCENA,	CASTRO,	2010)	apresenta	uma	teoria	em	forma	de	equação	simples	para	explicar	os	dois	
processos	cognitivos	de	leitura.A	equação	expressa	por	L	=	D	x	C,	em	que	“D”	é	o	processo	de	decodificação	
e	“C”	o	processo	de	compreensão	foi	um	dos	primeiros	modelos	proposto	e	defende	,	apoia	que	se	pode	
reduzir a atividade de leitura a dois elementos básicos: o conhecimento da língua falada (C) e o conhecimento 
da	ortografia	(D).	O	autor	ressalta	o	fato	de	que	não	há	leitura	sem	a	decodificação,	como	também	sem	
compreensão,	não	há	 leitura.	É	 fato	 também	que	não	se	pode	compreender,	 sem	decodificar.	Pode	ser	
visto	também	no	modelo	de	duas	vias,	em	que	a	via	fonológica	há	a	decodificação	das	palavras	e	partir	do	
desenvolvimento	da	via	lexical	se	dá	a	compreensão.	No	processo	de	decodificação	que	acontece	de	forma	
linear e sequencial, primeiro as crianças devem aprender a ler as palavras, o que está impresso e depois ser 
introduzida a compreensão, passando a ser o foco principal da leitura.

No que diz respeito ao desenvolvimento da aprendizagem Gough (1980 apud SUCENA, CASTRO, 2010) 
considera que há duas fases: na primeira as crianças aprendem a ler visualmente em torno de 40 palavras, 
por	meio	de	traços	visuais	distintivos;	na	segunda	fase,o	domínio	das	relações	grafema-fonema	(letra-som)	é	
considerada	fundamental	para	a	aprendizagem	da	leitura,	assim	o	aprendiz	consegue	decodificar	as	palavras.

Marsh	(1981apud	SUCENA,	CASTRO,	2010)	propõe	outra	teoria	de	desenvolvimento	da	leitura	com	quatro	
fases de aprendizagem. A primeira é denominada adivinhação linguística, em que a criança lê palavra 
desconhecida	por	adivinhação	a	partir	do	contexto	linguístico,	sem	ter	atenção	a	qualquer	aspecto	gráfico.	
A segunda fase é denominada adivinhação discriminativa, nela a criança lê uma palavra desconhecida 
apresentada isoladamente como uma palavra conhecida que é visualmente semelhante a ela. A terceira 
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fase,	da	decodificação	sequencial:	a	criança	consegue	realizar	a	leitura	da	palavra	desconhecida	se	esta	
apresentar	uma	estrutura	silábica	simples.	A	última	fase-	da	decodificação	hierárquica,	a	criança	é	capaz	de	
ler uma palavra com regras condicionais.

A	psicóloga	Uta	Frith	 (1985	apud	DEHAENE,	2012)	propôs	um	modelo	até	hoje	referenciado,	sobre	o	
desenvolvimento da leitura. Para Frith a criança passa continuamente de uma fase a outra, numa escala de 
alguns meses ou anos,do leitor iniciante ao esperto, a transição é lenta. A primeira fase surge ao redor dos 5 
a	6	anos	e	é	denominada	logográfica	ou	pictórica.	Nesta	fase	a	criança	ainda	não	compreendeu	a	lógica	da	
escrita. Assim, seu sistema visual ensaia reconhecer as palavras. A criança consegue reconhecer seu prenome, 
seu sobrenome e talvez algumas marcas publicitárias com uma forma visual saliente. Trata-se, com certeza, 
de uma pseudoleitura, mais aparentada com a adivinhação.

A segunda fase proposta por Frith é chamada alfabética, que inicia com a aprendizagem de algumas 
regras simples de conversão grafema-fonema. Esta fase ocorre geralmente em torno dos seis ou sete anos 
de idade, durante os primeiros meses de ensino, em que a criança começa a descobrir os fonemas que as 
letras	representam.	Nesta	etapa	a	consciência	fonêmica	se	desenvolve,	a	criança	realiza	a	decodificação,	
decompondo	a	palavra	em	partes	menores	para	pronunciá-la	e	então	chegar	ao	significado,	conseguindo,	
assim, ler palavras mais simples.

Na	terceira	fase,	denominada	de	fase	ortográfica,	as	conversões	grafema-fonema	estão	mais	automatizadas	
e	associadas	ao	conhecimento	da	ortografia	da	língua	e	a	criança	já	faz	uso	da	via	lexical	para	a	leitura	
conforme	(	DEHAENE,	2012).	Nesta	etapa	o	processo	de	leitura	pode	ser	considerado	completo,	a	criança	
consegue	ler	palavras	familiares	com	maior	rapidez	e	fluência.

Outra teoria de desenvolvimento de leitura, proposta por Ehri (2013), admite quatro fases: pré-alfabética, 
alfabética parcial, alfabética plena e alfabética consolidada. De acordo com a autora a velocidade com que 
cada criança ultrapassa as diferentes fases varia muito e dependem da capacidade individual, mas, de modo 
geral, a sequência é sempre a mesma e a transição de uma para outra fase é sempre gradativa.

Na primeira fase, pré-alfabética, a criança ainda não apresenta um conhecimento da relação fonema-
grafema,	e	utiliza	de	pistas	visuais	ou	contextuais	para	ler	uma	palavra.	A	aprendizagem	de	novas	palavras	
depende	o	quanto	elas	são	significativas	para	as	crianças,	sendo	também	que	a	memória	das	crianças	para	
palavras é bem limitada. Predomina a ausência de conhecimento para usar os nomes ou sons das letras para 
formar	conexões	alfabéticas.	As	crianças	conseguem	ler	algumas	palavras	familiares,	porém	cometem	erros	
semânticos.

Ehri (2013) fala sobre a transição da leitura de palavras por pistas para uma forma rudimentar de leitura 
alfabética, sendo que se dá logo que os leitores iniciantes conseguem ler algumas palavras. Nesta fase 
também	é	importante	o	desenvolvimento	das	habilidades	fônicas,	pois	auxilia	as	crianças	a	mudarem	a	leitura	
por	pista	para	a	decodificação	de	palavras,	utilizando	relações	entre	letras	e	sons.

Na fase alfabética parcial as crianças aprendem os nomes e os sons das letras e começam a compreender 
que	as	letras	representam	sons	na	pronúncia	das	palavras.	Nessa	fase	a	criança	identifica	apenas	algumas	
letras	de	cada	palavra,	sendo	capaz	de	identificar	os	sons	iniciais	e	finais	de	uma	palavra.	Segundo	Ehri	(2013)	
nesta fase as crianças tentam adivinhar as palavras por meio de pistas fonéticas parciais, além das pistas 
contextuais,	que	substitui	a	leitura	por	pistas	visuais	quando	a	criança	adquire	o	conhecimento	alfabético.	
Quando as crianças aprendem nomear as letras, são capazes de lembrar como realizar a leitura de palavras 
formando	conexões	fonéticas	na	memória.	A	autora	coloca	que	a	 leitura	durante	essa	fase	acontece	de	
forma imperfeita, pelo fato de os iniciantes ainda não terem dominado o conhecimento pleno do sistema 
alfabético e habilidade de segmentação fonêmica. Assim é importante o método de instrução e as práticas 
formais	de	ensino,	pois	estes	irão	influenciar	no	desenvolvimento	das	habilidades	de	leitura	e	o	tempo	que	
criança permanece nessa fase.

A passagem da fase alfabética parcial para a fase alfabética plena, segundo Ehri (2013), acontece quando 
os	iniciantes	adquirem	habilidade	de	decodificação	e	a	consciência	fonêmica.	Sendo	que	a	instrução	fônica	
promove de forma mais rápida a transição da fase parcial para a fase plena.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 411

A	fase	alfabética	plena	é	caracterizada	pela	habilidade	de	 ler	por	meio	da	codificação	 fonológica	e	
processamento	das	relações	letra-som	da	palavra.	Essa	habilidade	permite	ao	leitor	armazenar	representações	
completas	da	grafia	das	palavras	na	memória,	o	que	corresponde	a	desenvolvimento	formação	da	via	lexical.	
Como	consequência	a	leitura	das	palavras	torna-se	mais	correta.	Esta	fase	exige	consciência	fonêmica	e	
instrução fônica.

Na	última	fase	proposta	por	Ehri	(2013),	denominada	fase	alfabética	consolidada,	o	leitor	está	alfabetizado,	
realiza leitura de forma automatizada. Consegue ler uma sequência de letras que ocorrem com grande 
frequência, formando unidades maiores como a sílaba, em vez de ler cada letra isoladamente, o que torna a 
leitura hábil e ajuda a reduzir o tempo para realizar a leitura e a facilidade para armazenar palavras longas.

Esses autores são representativos das teorias sobre o desenvolvimento da leitura que fundamentam os 
erros das crianças como parte integrante do processo de aquisição.

O presente artigo busca, ao analisar os erros cometidos por crianças em fase inicial de alfabetização, 
compreender o processo típico de aprendizagem da leitura tendo como base as teorias de desenvolvimento 
da aprendizagem da leitura aqui mencionadas anteriormente.

Método

Participantes
Participaram desta pesquisa1 41 crianças com idade média de 5 anos e 9 meses que ingressavam no  

1º	ano	e	não	tinham	sido	expostas	ao	ensino	formal	da	leitura.	As	crianças	pertenciam,	de	modo	geral,	à	mesma	
classe socioeconômica e frequentavam a rede particular de ensino do centro da cidade de Florianópolis.  
As crianças foram avaliadas em dois momentos distintos: logo à entrada do ano escolar, em março (Fase 1), 
e	ao	final	do	ano	letivo,	em	novembro	(Fase	2).

Instrumentos
Para	avaliar	a	leitura,	nos	dois	momentos	de	avaliação,	foi	aplicada	uma	lista	de	quinze	palavras	(em	anexo)	

de	alta	frequencia	com	extensão	entre	2	e	5	letras.	As	palavras	foram	apresentadas	em	cartões	individuais	de	
9x4cm,	com	letra	tipo	arial,	maiúscula,	tamanho	48.	Na	Fase	1	a	lista	foi	aplicada	com	o	objetivo	de	avaliar	o	
conhecimento	prévio	das	crianças	em	leitura,	ao	passo	que,	na	Fase	2,	com	o	objetivo	de	verificar	sua	evolução.

Procedimentos para coleta de dados
A apresentação das palavras para leitura seguiu o mesmo procedimento nas duas fases em que foi 

utilizada.	A	tarefa	da	criança	consistia	em	ler	cada	uma	das	palavras	apresentada	nos	cartões	individuais.	
Todas as respostas foram gravadas e anotadas. Os participantes foram avaliados de forma individual em 
sessões	de,	no	máximo,	30	minutos.	As	sessões	foram	conduzidas	dentro	do	espaço	escolar,	sempre	de	forma	
lúdica	e	amigável	e	sempre	que	houve	sinais	de	cansaço	ou	dispersão	por	parte	do	participante,	a	sessão	foi	
interrompida e retomada em outro dia. Para a correção da prova, foi considerada resposta correta apenas 
quando a criança leu a palavra apresentada sem silabar, ou seja, diretamente (GODOY, 2005). As palavras lidas 
de	forma	incorreta	foram	classificadas	de	acordo	com	o	tipo	de	erro,	conforme	procedimento	descrito	a	seguir.

Procedimento para classificação de erros de leitura
Cabe ressaltar que os erros analisados neste trabalho, foram os que apresentaram maior frequência nas 

duas fases em que as crianças foram avaliadas. Assim, consideraram-se os seguintes tipos de erros: erro do tipo 
1 - fala o nome da letra (quando a criança fala o nome da letra ao invés de ler a palavra); do tipo 2 - recusa 
(a criança se recusa em realizar a leitura da palavra, ou diz que não sabe); do tipo 3 - substituição de vogal 
(quando a criança troca o valor fonético da vogal); do tipo 4 - segmentação em sílabas ou letras (quando a 
criança lê separando em letras ou em sílabas); do tipo5 - substituição de consoante ( quando a criança troca 
o	valor	sonoro	de	uma	consoante,	por	ex.:	lê	“vela”	como	“fela”);	do	tipo	6	-	outros	(outros	erros	cometidos	
pelos escolares que não correspondem a nenhuma das categorias mencionadas).

1 Os dados referidos neste artigo são parte da pesquisa de Godoy (2005).
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Resultados

Inicialmente analisaremos as respostas corretas da leitura de palavras, os dados indicam que na Fase 
1 as crianças apresentaram um total de 134 acertos, sendo que na Fase 2 o total de acertos foi de 453.De 
acordo com os resultados apresentados observar-se que na Fase 2 as crianças mostram um progresso no 
processo	de	aquisição	da	leitura,	conseguem	ler	mais	palavras	e	dessa	forma	aumenta	o	número	de	acertos	
em relação a Fase 1.

A	partir	dos	dados	analisados,	é	possível	verificar	que	os	 leitores	 iniciantes	apresentam	alguns	erros	
de leitura, que fazem parte do processo de aquisição de aprendizagem e estes vão mostrar as fases de 
apropriação da leitura pelas crianças. Na Fase 1 os escolares apresentaram um total de 521 erros de leitura, 
sendo	que	na	Fase	2	houve	uma	significativa	redução	apresentando	235	erros	de	leitura	das	palavras.	Nota-se	
que os resultados evidenciaram que após um período do ensino formal, do desenvolvimento e aquisição de 
habilidades,	as	crianças	conseguem	avançar	para	o	próximo	estágio	de	desenvolvimento	da	aprendizagem	
da leitura, sendo que em cada período que os leitores passam apresentam características pertinentes, bem 
como a progressão de uma fase para outra.

O	gráfico1	apresenta	os	tipos	de	erros	que	ocorreram	com	maior	frequência	na	Fase	1	e	na	Fase	2.

Gráfico 1 – Erros de leitura com maior frequência na Fase 1 e Fase 2

Fonte: Godoy, D. M. A. (2005)

Percebe-se que na Fase 1,no estágio inicial de aprendizagem da leitura,os erros com maiores incidências 
foram recusa em ler as palavras e falar o nome da letra ao invés de realizar a leitura da palavra. O erro de 
substituição	de	vogal	é	observado	em	pequeno	número.A	maior	presença	destes	tipos	de	erros,	em	detrimento	
de	erros	de	substituição	de	vogais,por	exemplo,	parece	ocorrer	pelo	fato	de	as	crianças	ainda	não	terem	
desenvolvido as capacidades necessárias para realizar a leitura de forma hábil.

Conforme	os	dados	apresentados	no	gráfico	1,	verifica-se	que	na	Fase	2	as	crianças	apresentaram	também	
alguns	 tipos	de	erros	 semelhantes	ao	da	Fase	1,	porém	houve	significativa	 redução	em	seu	número	de	
ocorrência. Nota-se, entretanto, que o erro de substituição de vogal cresceu em relação à Fase 1. Pode-se ainda 
observar que outros tipos de erros apresentaram maior frequência como o erro segmenta em sílabas ou letras 
e o erro do tipo substituição de consoante. Nota-se, portanto, uma mudança no padrão de tipos de erros entre 
a Fase 1 e a Fase 2, o que parece indicar uma mudança na forma como as crianças lêem as palavras. 

Considerando que em cada fase houve diferenças quanto ao tipo de erro que apresentou maior incidência, 
no desempenho dos escolares, quando comparado ao desempenho na leitura inicial e após um período de 
ensino,	pode-se	através	do	gráfico1observar	outros	tipos	de	erros	que	ocorreram	com	maior	frequência	na	fase	2.
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Discussão

Os resultados apresentados pelo grupo de crianças demonstram que houve progressiva redução de erros 
na	leitura	de	palavras	durante	o	decorrer	do	ano	letivo	–	1º	ano,	caracterizando	assim	que	a	apropriação	da	
leitura ocorre de forma gradativa e que estes erros são parte do processo típico de aprendizado da leitura.

A análise dos tipos de erros na Fase 1 parece indicar que as crianças se recusaram a ler as palavras, 
ou apenas disseram o nome de alguma letra, por terem pouco conhecimento sobre o sistema de escrita 
ou	sobre	como	ele	representa	a	fala	e	por	ainda	não	conseguirem	decodificá-las.	Nesta	Fase	as	crianças	
conseguem fazer apenas a leitura de palavras com as quais estão bastante familiarizadas, como indica o 
número	de	palavras	lidas	corretamente	(aqui	novamente	colocas	o	resultado	que	pusestes	lá	anteriormente).

Dessa forma, podemos observar que as crianças da Fase 1 deste estudo se encontravam no estágio de 
leitura	logográfica,	como	proposto	por	Frith,	ou	na	fase	pré-alfabética,	proposta	por	Ehri,	pois	os	leitores	
iniciantes ainda não dominam o princípio alfabético,as crianças não apresenta ainda um reconhecimento 
da relação fonema-grafema, é muito comum conseguirem realizar a leitura de palavras lembrando apenas 
de pistas visuais da palavra. Ainda de acordo com a teoria de Marsh a criança lê a palavra desconhecida 
por	adivinhação,	sem	qualquer	atenção	no	aspecto	gráfico,	após	desenvolver	as	habilidades	e	avançar	nas	
outras	fases	conseguirá	realizar	a	leitura	de	forma	eficiente

A	presença	de	inexatidão	na	leitura	de	palavras	realizada	pelas	crianças	revela	que	estes	erros	são	
parte do processo de aprendizado da leitura. Os resultados indicam que a apropriação das regras de 
decodificação	ocorre	gradativamente	na	leitura	o	que	leva	a	transição	de	uma	fase	a	outra.

Com relação à Fase2, quando as crianças já haviam recebido um período de 8 meses de instrução formal 
de leitura, outros tipos de erros foram mais frequentes. Erros como: falar o nome da letra ou de recusa foi 
pouco frequentes e superados. Nota-se que as crianças já aprenderam muitas coisas, já começam a ter 
noção da diferença entre nomes e sons das letras, elas começam a compreender que as letras representam 
sons	(fonemas)	na	pronúncia	das	palavras	e	passam	a	ler	por	meio	do	processamento	e	do	armazenamento	
de	relações	entre	grafemas	e	fonemas.	Por	outro	lado,	a	ocorrência	de	erros	de	segmentação	da	palavra	
em sílabas ou letras e de substituição de vogal, mais evidentes na Fase2 do que na Fase 1, pode ser 
explicada	pelo	fato	de	que	as	crianças	na	Fase	1	recusaram-se	a	ler	as	palavras	pois	ainda	não	dominavam	
a	habilidade	de	decodificação,	não	apresentando	esses	tipos	de	erros,	que	só	aparecem	quando	os	escolares	
já	possuem	algum	conhecimento,	mesmo	que	instáveis,	sobre	as	relações	grafema-fonema,	facilitadas	pela	
instrução. No caso das vogais essa instabilidade é retratada pela substituição de seu valor sonoro. O erro de 
segmentação das palavras também indica que elas possivelmente já compreenderam o princípio alfabético 
em que para cada letra/grafema corresponde um fonema. A síntese das correspondências grafema-fonema 
em sílabas também indica certo entendimento de que a unidade mais facilmente articulável é a sílaba e 
nela	a	criança	pode	apoiar-se	para	manter	os	elementos	já	decodificados	na	memória	de	trabalho	para	
posterior recuperação. Evidentemente este erro também informa o quanto algumas crianças apresentam 
maior	dificuldade	em	fazer	a	síntese	dos	fonemas	e	prosseguir	na	decodificação	mais	fluente.	Ainda	que	
possamos compreender que tais erros sejam condizentes com o processo de aprendizagem de leitura e 
que,	possivelmente,	devam	ser	reduzidos	significativamente	com	a	progressão	escolar,	são	alerta	de	uma	
possível	parada	em	um	estágio	inicial	do	processo	de	aprender	a	decodificar.

Cabe destacar que de acordo com a teoria proposta por Ehri, à transição de uma fase para a outra, não 
existe	um	tempo	certo	de	duração,	porém	se	os	leitores	iniciantes	desenvolverem	as	habilidades	necessárias	
para	progredirem	para	a	próxima	fase	terá	um	desempenho	melhor	na	leitura.	Para	promover	a	transição	
com	eficiência,	algumas	causas	interferem	nesse	processo,	como	o	tipo	de	instrução	que	é	realizado	o	ensino	
da leitura. Como destaca a autora mencionada anteriormente a instrução fônica promove um movimento 
mais rápido de uma fase a outra, com melhores resultados no desempenho da leitura.
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Na Fase 2 há o surgimento do erro de substituição de consoantes, que inicialmente não havia aparecido.
Pode-se	entender	que	esse	acontecimento	se	dá	por	as	crianças	estarem	decodificando	as	 letras	e	 se	
arriscam mais em realizar a leitura, assim acontece o erro. Por ser uma fase inicial da aprendizagem as 
crianças	ainda	não	têm	o	domínio	das	regras,	trocam	letras.	Outro	aspecto	que	explica	a	ocorrência	de	
diferentes tipos de erros é o entendimento de que as crianças estão em processo de aprendizagem e que 
ainda	não	alcançaram	a	fase	final,	que	de	acordo	com	a	teoria	de	Ehri	seria	a	fase	alfabética	consolidada.	
De	acordo	com	a	teoria	descrita	pela	autora,	nessa	fase	a	leitura	torna-se	mais	fluente,	o	leitor	é	capaz	
de	identificar	uma	palavra	familiar,	e	capaz	de	ler	sequências	de	letras	que	ocorrem	com	uma	grande	
frequência, em vez de ler cada letra isoladamente. A criança já consegue relacionar a letra e seus 
respectivos sons, formando unidades maiores como as sílabas.

Ressalta-se que apesar da análise se debruçar sobre a ocorrência de erros de leitura, não se pode esquecer 
que	as	crianças	avaliadas	progrediram	entre	a	Fase	1	e	Fase	2	em	termos	de	respostas	corretas,	a	taxa	de	
erros	diminui	entre	a	Fase	1	e	a	Fase	2,	indicando	assim	um	domínio	crescente	e	exitoso	do	sistema	alfabético.

Considerações finais

Ao	procurar	compreender	o	processo	típico	de	aprendizagem	da	leitura	em	escolares	de	1º	ano	do	Ensino	
Fundamental este estudo realizou uma análise dos tipos de erros de leitura tendo como pano de fundo as 
teorias de desenvolvimento da aprendizagem da leitura, ancoradas nos pressupostos teóricos da psicologia 
cognitiva.

Diversas	teorias	buscam	apresentar	e	explicar	como	ocorre	a	aprendizagem	da	leitura.	A	partir	dos	
resultados	deste	estudo	foi	possível	verificar	que	as	crianças	antes	de	receberem	o	ensino	formal	em	leitura,	
apresentaram alguns tipos de erros com maior frequência, sendo que após um período de instrução, houve 
considerável redução na frequência destes tipos erros.

Embora	na	Fase2,	tenha	sido	verificado	que	elas	ainda	não	desenvolveram	todas	as	habilidades	básicas	
para a leitura, os resultados indicam que de acordo com as teorias propostas por alguns autores, os tipos 
de erros apresentados foram condizentes com a fase de alfabetização em que elas se encontravam.

Entende-se	 que	 a	 aprendizagem	da	 leitura	 é	 um	 processo	 cognitivo	 complexo	 que	 requer	 o	
desenvolvimento	de	inúmeras	habilidade	se	competências	específicas	para	a	compreensão	do	sistema	
de	escrita	alfabético	e	de	conhecimento	do	código	ortográfico.	Em	função	disso	inicialmente	a	criança	
apresenta alguns erros característicos do processo de aquisição que revelam fases ou estágios que a criança 
percorre	para	compreender	o	sistema	de	escrita	alfabético	e	adquirir	conhecimento	do	código	ortográfico.	
Tais	fases	refletem	ainda	o	nível	de	escolarização	em	que	ela	se	encontra.

Vale ressaltar a importância da avaliação da leitura, pois a partir do desempenho apresentado, pode-se 
analisar	de	acordo	com	o	que	é	proposto	em	cada	fase	de	desenvolvimento	a	identificação	de	crianças	
que não estejam se apropriando de forma favorável. Sendo também importante na intervenção em 
crianças com não estão progredindo adequadamente, bem como a forma de intervenção do professor, 
que	deve	estar	avaliando	constantemente	a	leitura	para	que	a	criança	não	fique	muito	tempo	em	uma	
das fases, mas sim consiga avançar nos estágios de desenvolvimento de forma a se apropriar da leitura 
de	maneira	eficiente.
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ANEXO

Lista de palavras

ESTÍMULO RESPOSTA

1. NA

2. EU

3. VAI

4. ELA

5. VÊ

6. NÃO

7. DIA

8. ELE

9. AVE

10. BOLA

11. PAPAI

12. GATO

13. VOVÓ

14. CASA

15. RATO
Fonte: Godoy, D. M. A. (2005)
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Resumo: Pensar	os	desenhos	infantis,	aqui	compreendidos	como	produção	de	textos,	é	o	objetivo	central	
deste	artigo.	Por	meio	de	atividades	materializadas	por	duas	crianças	de	aproximadamente	cinco	anos	de	
idade, cujas histórias foram narradas oralmente, realizou-se as análises dialogando com autores como Smolka 
(2001), Gontijo (2008), Geraldi (1997), Bakhtin (2010) e Vigotski (2007) para fundamentar a discussão. Busca 
na perspectiva bakhtiniana sustentação ao discutir os conceitos de enunciado e de interação verbal. Conclui-
se	que	o	desenho	infantil,	como	produção	de	texto	é	uma	das	formas	de	linguagem	infantil	que	contribui	
significativamente	para	a	aprendizagem	e	para	potencializar	a	criatividade,	 inventividade	e	 imaginação	
da	criança,	assim	como	estimular	sua	inserção	de	forma	lúdica	no	mundo	da	escrita	por	meio	das	relações	
verbais e sociais.

Palavras-chave: Criança. Desenho. Linguagem.

Introdução

De	modo	geral,	este	artigo	é	dedicado	a	pensar	a	produção	de	texto	nas	salas	de	atividades	da	educação	
infantil	por	meio	de	uma	pesquisa	bibliográfica	sobre	a	temática	“escrita infantil” e que, posteriormente, 
foi	cotejada	com	atividades	realizadas	por	duas	crianças	de	aproximadamente	cinco	anos	de	idade,	cujas	
histórias	narradas	oralmente	nos	possibilitaram	elaborar	este	texto.

Diferentemente do que se observa em determinadas práticas pedagógicas, retomamos pesquisas e 
fizemos	reflexões	cuja	compreensão	de	produção	de	texto	é	discurso,	enunciado	que,	em	uma	perspectiva	
histórico-cultural, nos possibilitam resgatar pontos que não podem ser olvidados em um estudo dessa 
natureza.	Tomamos	assim,	para	as	nossas	reflexões	textos	de	Smolka	(2001),	Gontijo	(2008),	Geraldi	(1997),	
Bakhtin (2010) e Vigotski (2007), para podermos fundamentar essa discussão cuja necessidade é condição 
sine qua non para iniciarmos mudanças nas práticas das salas de atividades da Educação Infantil, que ainda 
se sustentam em bases construtivistas ou tradicionais.

As	razões	para	pensarmos	os	fundamentos	desses	autores,	nas	narrativas	orais	e	na	materialidade	das	
atividades das crianças, são em primeiro lugar, porque, esse tipo de relação nos possibilita aliar a teoria 
com	a	prática,	exemplificando	e	esclarecendo	os	inúmeros	procedimentos	adotados	cotidianamente	pelos	
professores	e	que	acabam	passando	despercebidos	por	falta,	muitas	vezes,	de	tempo	para	parar	e	refletir	
sobre as próprias práticas.

Em segundo lugar, porque nos ajuda a elencar estudos importantes realizados no campo discursivo, da 
produção	textual	para	subsidiar	as	práticas	pedagógicas	docentes	 instituídas	nas	salas	de	atividades	da	
educação	infantil	quando	as	crianças	são	incentivadas	(ou	não)	a	produzirem	textos.

A	partir	dessa	linha	de	pensamento,	buscamos	responder	a	alguns	objetivos	específicos	como	qual	o	espaço 
tempo disponibilizado	para	as	crianças	interagirem	por	meio	de	diferentes	linguagens;	refletimos	sobre	o	
desenho	como	enunciação	e	produção	de	textos	infantis;	discutimos,	a	partir	de	alguns	desenhos/enunciados,	
possibilidades de interação verbal e dialogicidade que podem, em nossa perspectiva, se constituir em um 
excelente	trabalho	de	linguagem	nas	salas	de	aula	da	educação	infantil.

Ao discutirmos as práticas pedagógicas instituídas nesse segmento inicial da educação, quando as 
crianças	são	 incentivadas	 (ou	não)	a	produzirem	textos,	 temos	consciência	que,	nos	 limites	deste	artigo,	
não	esgotaremos	todas	as	possibilidades	de	discussão	e	reflexão	necessárias	para	o	desenvolvimento	de	
práticas pedagógicas mais efetivas, mais consistentes e com sentido. Destarte, acreditamos ser um ponto de 
partida,	de	reflexão	e	de	vontade	de	ver	propostas	pedagógicas	que	incentivem	a	crianças	a	serem	críticas	
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e	se	colocarem	por	meio	de	diferentes	linguagens,	onde	finalmente	haja	uma	aproximação	entre	mundo	da	
cultura (escolar) e a vida.

Tendo	em	vista	essas	 considerações,	 este	 texto	buscou	 realizar	as	análises,	 tomando	por	base	os	
pressupostos teóricos de Mikhail Bakhtin, a partir da perspectiva enunciativo-discursiva, cuja concepção de 
interação	verbal	e	de	enunciado	nos	ajudou	a	compreender	o	desenho	como	produção	de	textos,	em	sua	
dimensão discursiva, o que nos levou a concluir que o desenho, ao ser potencializado como discurso, como 
enunciação	contribui	para	que	as	crianças	se	constituam	como	sujeitos	produtores	de	textos	e	de	sentidos.

Encontro dialógicos

O	desenho	infantil	como	produção	de	textos	e	de	sentidos,	pode	ser	compreendido	a	partir	da	concepção	
bakhtiniana quando trazemos para a análise a noção de enunciado, de produção discursiva. Compreender 
essa noção nos é muito cara, haja vista que entendemos ser o desenho uma forma de encontros e diálogos 
que,	 se	materializara	em	novas	e	 irrepetíveis	 sensações	e	 sentidos	para	a	 criança.	Cada	enunciação	
torna-se	única,	entretanto,	 jamais	poderá	 ser	considerada	 individual,	pois	a	enunciação	é,	 sobretudo,	
de natureza social. Destarte, os diálogos que ocorrem antes e a partir do desenho devem ser dinâmicos, 
pois	se	constituem	o	tempo	todo,	e	nesse	processo,	Bakhtin	(2000,	p.294),	nos	impele	a	pensar	que	“[...]	O	
diálogo, por sua clareza e simplicidade, é a forma clássica da comunicação verbal”. Assim, todo enunciado 
é uma resposta/ réplica ao locutor imediato, que nesse sentido pode ser dada pelo professor, pelos amigos 
e, em determinados momentos, pela própria criança. Entendemos então, que enunciados são diálogos, 
documentos,	desenhos,	textos	orais	ou	escritos	pelos	sujeitos	em	diferentes	épocas	e	contextos.

Para a criança, o desenho, além de ser enunciativo, se constitui para ela como uma das atividades criativas 
mais	interessantes.	O	desenho	não	se	constitui	à	revelia	dos	sujeitos,	mas	sim	na	interação	verbal	e	gráfica	com	
o Outro, além disso Vigotski (2003), nos fala que o desenho é a atividade preferencial da criança. Podemos 
assim,	pensar	os	desenhos	como	enunciações,	como	produções	discursivas	que	engendram	sempre	respostas	
a alguma coisa ou a alguém. Portanto será na troca, na interação, na interlocução entre os sujeitos que a 
criança	fará	novas	apropriações,	a	partir	do	excedente	de	visão	do	Outro.

Dessa forma, como mencionado anteriormente, dialogamos com pesquisadores que desenvolveram 
estudos	sobre	a	produção	de	textos	na	educação	infantil	e	assim,	vamos	iniciar	perfazendo	uma	síntese	de	
cada pesquisa, para posteriormente, cotejarmos cada uma com as narrativas orais e atividades materializadas.

Tendo	em	vista	a	nossa	intenção,	fez-se	necessário,	nos	limites	deste	texto,	selecionarmos	cinco	trabalhos	
que	consideramos	relevantes	para	o	nosso	objeto	de	pesquisa	bibliográfica,	pois	esse	caminho	metodológico	
percorrido	nos	propiciou	a	identificação,	classificação	e	organização	dos	documentos	utilizados.	Lembramos	
que,	a	pesquisa	bibliográfica	foi	de	suma	importância,	pois	por	meio	dela	pudemos	colher	informações	e	
conhecimentos sobre a nossa problemática e assim, vislumbrarmos possibilidades e conhecermos outros 
olhares em relação a mesma.

Iniciamos então pelo livro de Ana Luiza Bustamante Smolka (2001), A criança na fase inicial da escrita: a 
alfabetização como processo discursivo,	especificamente	o	texto	A emergência do discurso na escrita infantil 
(p.	65-113).	Nesse	texto	autora	analisa	alguns	pontos	relativos	às	práticas	pedagógicas	que	dificultam	as	
aprendizagens	das	crianças	em	relação	à	leitura	e	escrita	e	reafirma	que	o	processo	de	alfabetização	que	se	
assenta nos métodos tradicionais como a silabação e a palavração, precisam ser repensados e analisados. 
Segundo a autora, o processo de elaboração mental da criança sobre a escrita que, primeiramente, passa 
pela	linguagem	falada,	fica	comprometido	com	esses	métodos,	pois	a	escrita	apresentada	na	escola	está	
longe	da	linguagem	falada	pelas	crianças.	Para	Smolka	(2001,	p.69),	a	alfabetização	não	significa	apenas	
a	aprendizagem	da	escrita	de	letras,	palavras	e	frases,	ela	“[...]	implica,	desde	a	sua	gênese,	a	constituição	
do	sentido”,	diferentemente	do	que	se	propõe	na	escola,	cuja	preocupação	e	ocupação	maior	está	em	
ensinar a escrita de palavras e frases soltas. Ela ressalta que faz-se necessário dar relevância à dimensão 
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discursiva	da	escrita,	pois	a	alfabetização	“[...]	implica,	mais	profundamente,	uma	forma	de	interação	com	
o outro pelo trabalho de escritura – para quem eu escrevo o que escrevo e por quê?”.

De acordo com Smolka (2001, p.75), quando as crianças escrevem palavras soltas ou ditadas pelos 
professores,	a	característica	da	escritura	corresponde	à	dimensão	sonora	e	a	extensão	gráfica,	“[...]	Mas	quando	
as	crianças	começam	a	escrever	o	que	pensam,	o	que	querem	dizer,	contar,	narrar,	elas	escrevem	porções,	
fragmentos do ‘discurso interior’ (que é sempre diálogo consigo mesma ou com outros)”.

Nesse	sentido,	ao	retirar	a	dimensão	discursiva	do	processo	de	escrita,	“[...]	a	escola	reduz	a	dimensão	
da linguagem, limita as possibilidades da escritura, restringe os espaços de elaboração e interlocução pela 
imposição de um só modo de fazer e de dizer as coisas” (SMOLKA, 2001, p.76).

Em termos de práticas pedagógicas, então, importa-nos permitir que as crianças falem e se relacionem 
na	sala	de	atividades,	que	possam	enunciar	experiências	vividas,	questões	vitais	que,	como	nos	fala	a	autora,	
“matéria-prima”	do	processo	de	alfabetização	que	precisam	ser	tratadas	de	forma	dialógica.	A	escrita	começa	
se	torna	uma	forma	de	interação	consigo	mesma	e	com	os	outros,	uma	forma	de	“dizer”	as	coisas,	e	assim,	a	
criança escreve o que ela quer ou precisa dizer.

Smolka (2001) conclui colocando o acento nos procedimentos de ensino da leitura e da escrita na escola, 
cujas práticas têm favorecido o ensino, às crianças, da escrita pela repetição de letras, palavras e frases, mas 
tem	se	eximido	de	deixá-las	se	enunciarem,	de	dizerem	o	que	pensam	e	por	que	pensam	desta	ou	daquela	
maneira; são as diferentes formas de interação que a escola precisa perceber e praticar.

A	pesquisadora	e	professora	Claudia	Maria	Mendes	Gontijo	 (2008),	 também	nos	 traz	contribuições	
preciosas em seu livro A escrita infantil.	Nesse	sentido,	daremos	lume	ao	texto	Os modos de apropriação da 
escrita pelas crianças	(p.	63-107),	cuja	reflexão	da	autora	assenta-se	sobre	os	conceitos	de	Alfabetização	e	de	
Letramento.	Essa	discussão	é	necessária	porque	possibilita	“[...]	o	exame	crítico	dos	conceitos	de	letramento	
veiculados	no	Brasil	e	como	eles	têm	afetado	as	concepções	de	alfabetização	de	modo	a	servir	de	base	para	
o	retorno	de	ideias	que	já	demonstraram	sua	ineficiência	na	prática	educativa”	(GONTIJO,	2008,	p.15).

Gontijo	(2008)	opõe-se	a	Soares	(1999)	quando	esta	afirma	não	lhe	parecer	“apropriada	a	tentativa	de	
atribuir	significado	abrangente	ao	conceito	de	alfabetização,	nem	etimológica	nem	pedagogicamente”.	Para	
Soares	(1999),	é	necessário	“[...]	diferenciar	um	processo	de	aquisição	da	língua	(oral	e	escrita)	de	um	processo	
de	desenvolvimento	da	língua	(oral	e	escrita);	este	é	que,	sem	dúvida,	nunca	é	interrompido”	(SOARES	apud 
GONTIJO, 2008, p.17).

Gontijo (2008, p.19) não nega a dimensão linguística da alfabetização, mas também defende a ideia de 
que	“[...]	a	alfabetização	é	um	processo	de	produção	de	sentidos,	por	meio	do	trabalho	da	leitura	e	escrita”.

A	contribuição	dos	estudos	de	Gontijo	(2008,	p.55),	nos	ajuda	a	perceber	o	“[...]	modo	como	as	crianças	
pensavam	as	relações	entre	o	oral	e	o	escrito	ao	escreverem”,	explorando,	nesse	sentido,	quatro	diferentes	
categorias que evidenciam o processo de apropriação da escrita: escrita indiferenciada ( a criança escreve, 
mas	não	sabe	o	que	escreveu,	entretanto	sabe	que	a	escrita	e	linguagem	mantém	relações	com	os	enunciados	
orais), escritas com formas icônicas (utilizam-se de desenhos), escritas cuja função é mnemônica (usada para 
lembrar)	e,	por	fim,	destaca	as	escritas	a	partir	da	capacidade	de	reflexão	sobre	as	unidades	da	linguagem	oral.

Gontijo	(2008,	p.106)	conclui	que,	durante	“[...]	o	registro	dos	textos,	há	uma	intensa	atividade	mental,	
cognitiva e discursiva que revelam os modos como as crianças elaboram a escrita”, isso nos remete à seriedade 
que	é	o	trabalho	com	a	produção	de	textos	na	educação	infantil.

Do livro de Levi Semenovich Vigotski (2007), A formação social da mente, daremos um destaque no capítulo 
8 (A pré-história da linguagem escrita), pois nos ajuda a compreender algumas práticas escolares a partir da 
reflexão	de	que	na	escola	“[...]	Ensinam-se	às	crianças	a	desenhar	letras	e	construir	palavras	com	elas,	mas	
não se ensina a linguagem escrita” (VIGOTSKI, 2007, p.125).

Para poder compreender como se constitui o processo de apropriação da linguagem escrita, faz-se 
necessário, desvelar, como ocorre a pré-história dessa linguagem na criança. Para Vigotski (2007), a pré-
história da linguagem escrita está intrinsecamente ligada a laços genéticos que são: os gestos, a brincadeira 
e o desenho.
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Segundo o autor, o gesto é um signo visual que contém a futura escrita da criança: gestos são escritas 
no	ar,	e	diante	disso	“[...]	tendemos	a	ver	os	primeiros	rabiscos	e	desenhos	das	crianças	mais	como	gestos	
do que como desenhos no verdadeiro sentido da palavra” (VIGOTSKI, 2007, p.129). O brinquedo também se 
relaciona à linguagem escrita quando para as crianças, alguns objetos podem denotar outros, num processo 
de substituição tornando-os signos. Nesse interim, o mais importante não é o objeto com que se brinca, mas 
sim	a	possibilidade	de	executar	com	o	objeto	como	brinquedos	e	assim,	a	“[...]	possibilidade	de	executar	
com eles, um gesto representativo” (VIGOTSKI, 2007, p.130). Importante pontuar que tanto o gesto como a 
brincadeira, ajudam a criança a simbolizar e dessa forma, essas atividades tão comuns na infância, ajudam 
a criança a entrar no mundo da linguagem escrita que é uma construção histórica, cultural e arbitrária. O 
desenho	por	sua	vez,	surge	como	na	brincadeira	significando	algo,	como	um	simbolismo	de	primeira	ordem.	
Inicialmente, a criança desenha e depois diz o que desenhou, e o seu dizer pode ser mudado quantas vezes 
forem	necessárias,	quantas	vezes	for	indagada	sobre	o	que	fez.	Posteriormente,	a	fala	desloca-se	do	final	
para o início do desenho, ou seja, a criança, intencionalmente, descreve o que vai desenhar. Entretanto, esses 
processos acontecem de maneira imbricada e não de forma linear, por etapas.

Importante lembrar que os primeiros desenhos das crianças estão estritamente ligados à linguagem 
oral/falada.	Vigotski	(2007,	p.136),	nos	diz	que	“[...]	o	desenho	é	uma	linguagem	gráfica	que	surge	tendo	por	
base a linguagem verbal”. A criança desenha de memória, ou seja, desenha o que sabe sobre o objeto e nos 
comunicam	os	aspectos	essenciais	dos	objetos.	Assim,	o	deslocamento	da	fala	da	criança	do	final	do	desenho	
para o início dele, nos mostra que a criança demonstra possibilidades para representar. Como Vigotski (2007, 
p.136)	nos	diz	“[...]	Há	um	momento	crítico	na	passagem	dos	simples	rabiscos	para	o	uso	de	grafias	como	sinais	
que	representam	ou	significam	algo”.

Assim, o desenvolvimento da linguagem escrita ocorre pelo deslocamento do desenho de coisas para o 
desenho de palavras, ou seja, as crianças descobrem a função simbólica da escrita. O desenho, a brincadeira 
e	a	escrita	acontecem	em	momentos	diferentes	sim,	mas	num	processo	totalmente	unificado.

Dessa forma, as práticas escolares precisam levar em consideração essa transição, preparando e 
organizando	momentos	que	deem	condições	para	as	crianças	dialogarem,	 interagirem	por	meio	dessas	
diferentes linguagens e, acima de tudo, fazendo com que a escrita tenha sentido e que se torne necessária 
para elas.

Buscamos no livro de João Wanderley Geraldi (1997), Portos de Passagem, a fundamentação para 
sustentarmos	nossa	opção	pela	produção	de	textos	como	práxis	pedagógica.	A	síntese	do	pensamento	do	
autor de acordo com o subtítulo adotado A produção de textos (p. 135-164) nos respalda para podermos 
entender	as	condições	de	produção	necessárias	para	a	produção	de	textos.	O	autor	apresenta	uma	proposta	
no	qual	o	texto	(discurso)	é	a	unidade	de	sentido	da	linguagem	e	deve	ser	tomado	como	objeto	de	leitura	e	
escrita.	Esse	processo	de	produção	de	textos	permite	que	haja	um	processo	de	interlocução,	de	interação	
verbal,	dialógica.	Geraldi	 (1997)	 realiza	um	estudo	 reflexivo	acerca	das	práticas	do	ensino	da	 língua	
portuguesa na sala de aula. Para o autor, a linguagem é caracterizada pela capacidade que desenvolvemos 
para	nos	expressarmos	na	 sociedade.	É	por	meio	dela	que	 interagimos,	ou	 seja,	nossa	 ideologia	está	
embasada na competência de comunicação por meio da linguagem, seja ela verbal ou não verbal.

Geraldi	(1997)	aborda	a	questão	do	texto	na	sala	de	aula,	seja	para	a	finalidade	de	leitura	ou	a	produção	
das	crianças.	O	autor	lembra	que	é	preciso	se	aproximar	do	objeto	texto	como	resultado	de	uma	atividade	
discursiva em que alguém quer dizer algo para outra pessoa.

Para	ele	o	texto	não	era	tão	relevante	em	sala	de	aula	quanto	é	hoje,	mas	nem	por	isso	deixou	de	marcar	
presença	na	escola.	As	atividades	com	texto	em	sala,	de	acordo	com	o	autor,	aconteciam	por	meio	de	leitura	
em voz alta, realizada pelo professor e, após isso, cada criança da classe fazia o mesmo, de maneira que era 
considerado	o	melhor	aquele	que	fizesse	a	leitura	mais	aproximada	daquela	realizada	pelo	docente.

Enfatiza	que	o	texto	em	sala	de	aula	não	pode	ser	utilizado	apenas	para	a	leitura	em	voz	alta,	como	mero	
objeto	de	imitação	ou	ainda	para	limitar	os	sentidos	discursivos	presentes	e	nem	deve	ser	o	pretexto	para	o	
ensino	de	gramática.	Para	Geraldi	(1997)	o	texto	deve	ser	o	ponto	de	partida	e	o	ponto	de	chegada	de	todo	
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o	processo	ensino/aprendizagem	da	Língua	Portuguesa.	Toda	produção	de	texto	(oral	ou	escrita)	deve	ter	
objetivos	e	destinatários.	Portanto,	para	uma	produção	de	textos,	é	preciso	que

a) se tenha o que dizer;

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz [...];

e) se escolham as estratégias para realizar (a), (c) e (d) (GERALDI, 1997, p.137).

Dessa	maneira,	destaca	a	necessidade	de	fornecer	subsídios,	aos	quais	ele	denomina,	as	condições	de	
produção, para que os estudantes tenham o que dizer e, não apenas isso, mas também que tenha uma 
motivação para dizer e ainda tenha em mente para quem ele irá dizer. O sujeito (estudante) precisa ser 
constituído como aquele que diz tal coisa para alguém.	 E	que,	assim,	 tenha	condições	de	escolher	as	
estratégias para dizer	(gênero	textual),	pois	o	mesmo	irá	variar	de	acordo	com	o	interlocutor.

Esclarece que nos dias de hoje é possível perceber muitas práticas docentes que enfatizam a língua em 
sala	de	aula	de	modo	equivocado,	ou	seja,	ainda	existe	uma	ênfase	em	atividades	que	tratam	a	língua	como	
um	sistema	de	códigos	acabados,	e	assim,	os	educandos	precisam	“abrir	a	caixinha”	e	se	servir	quando	for	
necessário. O resultado disso é que as crianças e jovens raramente irão conseguir aplicar tais ensinamentos, 
pelo	fato	de	não	terem	visto	como,	de	fato,	funcionam	dentro	de	um	texto.	Para	Geraldi	(1997)	o	professor	
tem papel fundamental para a constituição desses sujeitos, e é preciso que sejam estabelecidas estratégias 
que	possibilitem	ao	estudante	desenvolver	tal	trabalho.	O	contexto	de	produção	irá	proporcionar	para	
o	ambiente	escolar	um	local	de	interação	e	os	processos	de	produção	poderão	desmistificar	a	produção	
textual,	bem	como	apresentar	à	comunidade	escolar	textos	produzidos	com	sentido.	Para	finalizar	ele	
afirma	que	as	utilizações	da	 linguagem	nas	diferentes	esferas	 sociais	apresentam	distintos	graus	de	
funcionamento de domínio da língua. Por isso, é preciso mudar o pensamento e as práticas pedagógicas, 
cuja apropriação dos conhecimentos da língua se constituam a partir do funcionamento desta em usos 
reais, que estão presentes na sociedade.

Juntamente com Geraldi (1997), trazemos uma fonte primária que são os estudos do círculo bakhtiniano. 
O livro de Mikhail Bakhtin (2010) Marxismo e filosofia da linguagem, capítulo 6 (A interação verbal), nos 
possibilita revisitar categorias imprescindíveis, como a concepção de sujeito, enunciados e de interação 
verbal, para se compreender a perspectiva discursiva de linguagem.

Para	Bakhtin	 (2010),	os	enunciados	 (textos	orais	e	escritos)	 são	produzidos	nas	diferentes	atividades	
humanas	e	por	isso	não	são	iguais	porque	atendem	as	peculiaridades	das	diversas	situações	de	interação	
verbal	e/ou	situações	de	comunicação.	Para	ele

[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo 

que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo 

social ao qual pertence o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor: ela é função da pessoa 

desse interlocutor: variará se se tratar de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta for 

inferior ou superior na hierarquia social, se estiver ligada ao locutor por laços sociais mais ou 

menos	estreitos	(BAKHTIN,	2010,	p.116).

Nesse sentido, a palavra (enunciação) tem uma importância muito grande, pois ela comporta duas faces, 
pois procede de alguém e se dirige para outro alguém, sendo assim, produto da interação verbal. Para Bakhtin 
(2010,	p.117),	“[...]	Toda	palavra	serve	de	expressão	a um em relação ao outro.	Através	da	palavra,	defino-me	
em	relação	ao	outro,	isto	é,	em	última	análise,	em	relação	à	coletividade.	A	palavra	é	uma	espécie	de	ponte	
lançada entre mim e os outros”.
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A	partir	desses	encontros	dialógicos,	podemos	então,	refletir	sobre	as	diferentes	linguagens	que	constituem	
o universo infantil e como esses processos de apropriação da linguagem escrita na Educação Infantil se 
constituem	nas	práxis	docentes.

Processos de produção de textos na educação infantil
Como	então,	pensar	as	interações	verbais	que	ocorrem	nas	salas	de	atividades,	a	partir	da	perspectiva	

enunciativo-discursiva, e dessa forma os processos de produção do desenho infantil e a melhor forma de 
tratá-los?

Sabemos que nas séries iniciais, a escrita é o grande alvo a ser alcançado, pois é condição de acesso à série 
seguinte, por isso, na Educação Infantil, comumente o tempo dispensado à produção escrita, ou melhor, a partir 
da	concepção	de	Ferreiro	e	Teberosky	(1985)	a	“escrita	de	nomes”,	é	sempre	muito	maior	e	mais	importante	
do	que	o	espaço	dedicado	ao	desenho,	ao	grafismo	infantil	e	à	própria	linguagem	oral,	que	constantemente	
é	cerceada	para	dar	lugar	a	“coisas	mais	importantes”	do	que	conversar/dialogar	e	produzir	“textos”.

Importante	sinalizar	aqui	que	as	produções	de	texto	escrito	(no	caso	elaborado	conjuntamente	com	as	
crianças e escrito/registrado pelo professor), são importantíssimas e que também devem e precisam ser 
instituídas como práticas pedagógicas nas salas de atividades da educação infantil. No entanto, a discussão 
que	trazemos	agora	parte	de	algumas	percepções	de	como	os	desenhos	são	apresentados	às	crianças,	como	
eles	se	constituem	e,	em	que	condições	são	produzidas	na	dinâmica	das	práxis	pedagógicas,	pois	em	muitos	
momentos na Educação Infantil (e também nas séries iniciais), o tempo dispensado para desenhar ocorre 
quando está vinculado à alguma atividade de forma secundária como no desenho a seguir (Fig.1). A criança 
deveria	desenhar	quantas	pessoas	compõem	a	família	dela.

Figura 1 – O desenho na Matemática: quantas pessoas têm na minha família (2012)

Fonte: Da autora

Entendemos que o desenho pode dialogar com as outras áreas do conhecimento, porém defendemos a 
necessidade	de	se	ter	um	espaço	próprio	para	a	atividade	gráfica,	pois	por	meio	do	desenho	possibilitamos	
que	a	criança	fale	sobre	ela	mesma,	sobre	suas	vivências	e	experiências	de	vida.	No	caso	da	produção	de	texto	
acima, a professora questionou a criança dizendo que ela havia desenhado mais pessoas do que realmente 
constituía a família dela, pois a professora sabia que a criança não possuía irmãos, e assim, para completar 
a família, teria que desenhar somente o pai e a mãe. Nesse sentido, a criança dialoga com a professora, 
reiterando que desenhou sim a quantidade certa, marcando as pessoas de sua família com um coração no 
peito de cada uma. Mas, queria muito desenhar as duas primas (que ela considerava também como suas 
irmãs e parte da família), por isso desenhou ambas, porém, sem o detalhe do coração.
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Cabe-nos	então,	refletir	que	o	desenho,	como	linguagem	gráfica,	que	possui	um	aspecto	subjetivo,	mas	
que ao mesmo tempo é social, cultural e ideológico, só pode ser compreendido na interação verbal, por meio 
das	enunciações.	Na	concepção	de	Bakhtin	(2010,	p.128),

[...]	A	comunicação	verbal	não	poderá	jamais	ser	compreendida	e	explicada	fora	desse	vínculo	

com	a	situação	concreta.	A	comunicação	verbal	entrelaça-se	inextricavelmente	aos	outros	tipos	

de comunicação e cresce com eles sobre o terreno comum da situação de produção. Não se pode, 

evidentemente, isolar a comunicação verbal dessa comunicação global em perpétua evolução. 

Graças a esse vínculo concreto com a situação, a comunicação verbal é sempre acompanhada 

por atos sociais de caráter não verbal (gestos do trabalho, atos simbólicos de um ritual, ceri-

mônias, etc.), dos quais ela é muitas vezes apenas o complemento, desempenhando um papel 

meramente	auxiliar.

Podemos compreender a linguagem então, de um ponto de vista histórico, cultural e social que não 
pode ser separada da vida da criança. Faz-se necessário então, pensar o desenho nas salas de atividades 
não somente como complementares a disciplinas consideradas mais importantes, mas pensá-los a partir da 
concepção bakhtiniana de sujeitos que necessitam interagir por meio de diferentes linguagens.

O desenho também é inserido nas atividades cotidianas das salas de atividades quando não se tem mais 
nada para fazer, ou seja, após todo o trabalho ser concluído, a pergunta que não quer calar das crianças 
é	“[...]	tia,	agora	pode	desenhar?”.	Enfim,	o	tempo	que	sobra	da	aula	pode	ser	dedicado	ao	desenho.	Nesse	
momento dispensado ao desenho que sabemos ser muito pequeno, a criança desenha sem um direcionamento 
específico	da	professora.	Aliás,	na	maioria	das	vezes	o	direcionamento	é	dado	no	sentido	de	“[...]	cada	um	
fazendo	o	seu”.	O	“desenho	livre”	se	constitui	como	um	bônus	para	quem	cumpriu	tudo	o	que	foi	proposto	
pela	professora,	e	assim,	pode	“desenhar	o	que	quiser”,	“em	silêncio”	e	sem	necessariamente	“ser	direcionado	
a alguém”. Trazemos novamente para o diálogo a concepção bakhtiniana de sujeito que necessita agir e 
interagir	por	meio	da	linguagem.	Importante	lembrarmos	as	condições	de	produção	propugnadas	por	Geraldi	
(1997)	e	os	sentidos	que	serão	por	elas	engendrados.	Então,	se	o	professor	deixa	para	a	criança	pensar	o	
próprio desenho sozinho, sem interagir com ela, sem dialogar, quais sentidos serão produzidos? O que a 
criança entenderá desse processo, ou seja, para quem e por que ela desenhará?

Entendemos	que,	nesse	tipo	de	direcionamento	“desenho	livre”,	supõe	anterior	à	produção	do	desenho,	um	
enunciador (professor) em uma situação comunicativa com seu interlocutor (criança) e, por isso, necessita de 
um	trabalho	de	organização,	pois	“[...]	a	enunciação	é	o	produto	da	interação	de	dois	indivíduos	socialmente	
organizados”	(BAKHTIN,	2010,	p.116).	Então,	se	esse	diálogo	não	é	provocado	pelo	professor	e	não	tem	espaço	
para	acontecer	nem	com	os	amigos	da	sala,	perde-se	a	oportunidade	de	explorar	o	desenho	como	uma	
produção discursiva fundamental para a produção de sentidos e a constituição dos sujeitos. Além disso, cerceia 
o processo criativo infantil tão evidenciado por Vigotski (2007). Na perspectiva dialógica não descartamos a 
atividade criadora, pelo contrário, nesse sentido ela é o tempo todo potencializada, pois para Bakhtin (2010), 
as	ações	humanas	são	sempre	criativas	e	somente	numa	situação	muito	opressora	é	que	o	ser	humano	se	
torna reprodutivo. Nesse movimento dialógico, os sujeitos vão se conhecendo, se revelando a partir de suas 
histórias	de	vida.	E	os	desenhos,	aqui	entendidos	como	produção	de	textos,	vão	se	constituindo,	engendrando	
sentidos	múltiplos	por	meio	de	diferentes	linguagens.

Como	ser	criativo	que	é,	diferentemente	do	que	se	espera	do	“desenho	livre”,	a	criança	como	sujeito	
histórico cultural e movida pelo desejo de interação, encontra, pelos seus próprios caminhos, uma forma de 
réplica	ao	enunciado	que	poderia	ter	tido	um	fim	em	si	mesmo	quando	o	professor	diz	“é	para	fazer	sozinho”,	
ou	então,	“não	precisa	me	mostrar	o	desenho,	é	de	vocês!”,	revelando	assim	um	profundo	desinteresse	pela	
produção infantil.

Dessa forma, o que se percebe é que a criança responde a enunciação do professor produzindo o desenho 
e	ainda	devolvendo	para	o	professor	dizendo	“é	para	você!”,	ou	seja,	ela	busca	esse	interlocutor	(Bakhtin,	
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2010), pois para ela o sentido não está pronto acabado, pois será a partir desse desenho, dessa enunciação 
e interlocução que acontecerão os possíveis desdobramentos. Nesse tipo de situação, para o professor 
não	importa	o	que	foi	produzido	graficamente,	o	que	foi	dito,	dialogado,	durante	o	processo	ou	por	que	se	
desenhou determinados elementos em detrimento de outros. Importa somente que se desenhe sem objetivos 
ou	interlocuções.	No	entanto,	esse	tipo	de	resposta	vazia	nos	impele	a	pensar	na	relação	afetiva	que	a	criança	
estabelece com o professor, desenhando para agradá-lo ou para demonstrar seu carinho, assim desenha 
muitas das vezes estereótipos, coloca o próprio nome e o nome do professor e entrega ao seu destinatário, 
terminando assim um processo que poderia ser riquíssimo a partir da dialogicidade.

Para Bakhtin, o enunciado é sempre produzido em direção a um interlocutor que, não pode ser abstrato, 
e nesse sentido, a compreensão e a sabedoria das crianças se destacam, pois buscam sempre um sentido 
para	as	suas	produções	de	textos,	sejam	elas	orais,	gráficas	ou	gestuais.	Vejamos	a	partir	dessa	discussão,	
outro	exemplo,	a	partir	da	orientação	da	professora	que	as	crianças	estavam	livres	para	desenhar	o	que	
quisessem (Fig. 2).

Figura 2 –	Desenho	“[...]	tia,	minha	mãe	está	viajando	para	Brasília!”	(2009)

Fonte: Da autora

Neste caso, a criança buscou por meio do seu desenho contar para a professora que a mãe dele não 
estava presente naquele momento de sua vida, pois a mesma estava viajando. A partir desse enunciado, 
várias	coisas	poderiam	estar	sendo	ditas	como:	“estou	sozinho	sem	a	minha	mãe,	preciso	de	um	pouquinho	
mais	de	carinho	e	atenção”,	ou	então,	“estou	sozinho	nesse	momento,	posso	fazer	muita	bagunça	porque	
minha mãe não está aqui”.

Outras	percepções	nos	 impulsionam	a	pensar	o	desenho	a	partir	 da	dialogicidade	e	enunciação	
propostas por Bakhtin (2000). Podemos pensar o desenho a partir de uma enunciação direcionada do 
professor,	quando	ele	pede	para	a	criança	desenhar	definindo	uma	temática	e	para	quem	a	criança	deve	
desenhar (Fig. 3). Assim, as crianças se posicionam em relação ao enunciado, e essa responsividade não é 
só	do	“ouvinte”,	ou	seja,	“[...]	O	locutor	termina	o	seu	enunciado	para	passar	a	palavra	ao	outro	ou	para	dar	
lugar	à	compreensão	responsiva	ativa	do	outro”	(BAKHTIN,	2000,	p.294).	Esse	endereçamento	é	um	traço	
essencial do enunciado.
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Figura 3 –	Desenho	“Dia	das	mães”	(2012)

Fonte: Da autora

No	caso	do	desenho	“Dia	das	Mães”,	a	criança	desenha	toda	sua	família,	pois	além	de	realizar	a	atividade	
de	acordo	com	a	solicitação	da	professora,	ela	nos	mostra	que	para	além	da	figura	materna,	existem	pessoas	
importantes que fazem parte da sua história e que estão presentes na vida dela. Neste caso, seus enunciados 
estão	voltados	para	um	auditório	social	que	remete	e	confirma	o	discurso	hegemônico	dado	à	importância	
da instituição familiar.

Bakhtin entende que para o autor, o locutor também é respondente a enunciados anteriores e posteriores. 
Desse	modo,	para	Bakhtin	(2000,	p.290),	todo	enunciado	é	vivo,	“[...]	toda	compreensão	é	prenhe	de	resposta	
e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o ouvinte torna-se locutor”.

Sob outro aspecto, podemos perceber que em seus registros nem sempre a criança produzirá somente 
o	que	foi	sugerido	no	texto	oral	pelo	professor,	pois	além	das	orientações	que	receberam,	as	condições	de	
produção, a forma como se constituirão a partir dos diálogos estabelecidos, a observação do desenho do Outro 
e os materiais a que tiveram acesso, e também da memória discursiva farão toda a diferença no resultado 
materializado no desenho da criança.

Temos	que	considerar	também	as	inúmeras	vozes	que	dialogam	com	essa	criança	a	partir	do	contexto	em	
que	está	inserida,	e	isso	é	sempre	revelado	em	suas	produções.	O	olhar	amiúde	do	professor	poderá	gerar	
diálogos importantíssimos, pois segundo Góes (2009)

[...] ao produzirem seus desenhos, as crianças nos mostram marcas de suas vidas/vivências e 

também a forma como se apropriam desses elementos na sociedade.

Nesse	sentido,	ao	observarmos	uma	criança	durante	suas	produções	gráficas	precisamos	ouvir/

compartilhar também as histórias subjetivas que se apresentam, ou seja, faz-se necessário nosso 

envolvimento	existencial	fenomenológico	com	elas,	e,	a	partir	daí,	darmos	sentido	e	vazão	às	

suas falas e mensagens subliminares que nos são reveladas no olhar, no toque, no corporal, no 

gestual...	mostrando-se	assim	a	subjetividade	do	sujeito	histórico	cultural	(GÓES,	2009,p.	14).
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Enfim, numa perspectiva dialógica, ao propormos o desenho para as crianças com o objetivo de 
compreendermos	o	que	enunciam	e	porque	enunciam	determinadas	situações	em	detrimento	de	outras,	
temos	que	atentar	para	as	condições	de	produção	propugnadas	por	Geraldi	(1997),	a	fim	de	entendermos	a	
questão	da	responsividade	proposta	por	Bakhtin	(2000,	p.320),	quando	diz	que	“[...]	o	papel	dos	outros	para	
quem	se	constrói	o	enunciado,	é	excepcionalmente	grande”.

Importa-nos	então,	que	os	diálogos	sejam	polifônicos	e	não	autoritários;	que	sejam	respeitadas	as	múltiplas	
vozes que o constituem sem necessariamente um determinado olhar prevaleça ou que seja preterido em 
detrimento	do	outro.	Nesse	sentido,	precisamos	atentar	para	não	anular	a	voz	do	Outro,	ou	as	múltiplas	vozes	
que	o	constituem,	que	se	apresentam	nos	registros	gráficos	infantis.	Todo	desenho	tem	um	sujeito	que	fala	
e que, simultaneamente, é carregado de sentidos, pois carrega em si saberes diversos.

Reiteramos	dessa	forma,	a	necessidade	de	cuidarmos	das	condições	e	dos	processos	de	produção	gráfica	
infantil nas salas de atividades, numa perspectiva dialógica e não autoritária, pois na sociedade atual, as 
enunciações	das	crianças	e	professores	já	estão/são	impregnadas	de	discursos	autoritários	como	os	da	igreja,	
da política, da mídia, da economia etc.

Quando a criança nos mostra o seu desenho, qualquer gesto ou palavra que emitirmos estará também 
carregado de sentido o que provocará no Outro, uma atitude responsiva. Então, como um ato de comunicação 
social, é imprescindível a interatividade e a dialogicidade entre os sujeitos falantes e desenhistas.

Essa perspectiva é que nos move a compreender o desenho infantil, criando oportunidades de interação 
entre os sujeitos, e considerando que, numa perspectiva enunciativo-discursiva a dialogicidade desses 
encontros contribuirá para a criança potencializar o seu ato criativo e sua relação com o Outro e com o 
mundo ao seu entorno.

Considerações finais

Ao	discutir	a	produção	de	textos	nas	salas	de	atividades	da	educação	infantil	por	meio	de	uma	pesquisa	
bibliográfica	sobre	a	temática	“escrita	infantil”	e,	posteriormente,	analisar	atividades	materializadas	e	das	
narrativas	de	duas	crianças	de	aproximadamente	cinco	anos	de	idade,	nos	possibilitaram	elaborar	este	texto,	
bem	como	refletir	sobre	suas	implicações	para	a	formação	docente.

Analisamos os eventos à luz da perspectiva histórico cultural e da perspectiva discursiva, destacando 
as	condições	de	produção	que	envolveu	os	desenhos	e	as	enunciações	das	crianças	e	por	fim,	apontamos	
como	a	formação	docente,	seja	inicial	ou	continuada,	é	fundamental	para	o	enfrentamento	de	situações	de	
educação para a cidadania.

Com	base	na	pesquisa	bibliográfica	realizada	neste	trabalho,	percebemos	a	importância	da	elaboração	
do desenho no processo de aprendizagem da criança. Assim, a partir dos estudos apresentados torna-se 
possível concluir que o desenho infantil, aqui entendido como enunciação, como discurso, como produção 
de	texto,	como	uma	das	diferentes	linguagens	infantis,	contribui	significativamente	para	a	aprendizagem	e	
para potencializar a criatividade, inventividade e imaginação da criança, assim como estimular sua inserção 
de	forma	lúdica	no	mundo	da	escrita	por	meio	das	relações	verbais	e	sociais.

Ao	cotejarmos	a	produção	oral	e	a	produção	gráfica	(desenhos),	é	possível	perceber	que	as	atividades	
de	produção	de	textos	colaboram	para	que	a	criança	se	enuncie	com	segurança	e	criticidade,	por	isso,	a	
importância desta esfera simbólica na inter-relação com a oralidade. Como podemos observar o que pode 
contribuir	para	a	criança	realizar	um	desenho	na	cena	enunciativa,	são	as	relações	dialógicas	com	os	“outros”	
–	amigos	e	professores	–	que	nesse	processo	incentiva	as	produções	criativas.

Por	fim,	ressaltamos	que	o	desenho	infantil	não	pode	ser	considerado	como	uma	atividade	para	passar	o	
tempo	destituído	de	significados,	mas	deve	sim,	ser	considerado	como	uma	linguagem	peculiar	da	criança,	
como enunciação, que faz parte da sua infância. É importante compreender que é por meio do desenho que 
a	criança	pode	se	expressar,	comunicar	e	atribuir	sentidos	aos	seus	sentimentos,	pensamentos	e	sensações,	
por	isso,	nas	salas	de	Educação	Infantil,	a	ordem	do	dia	deveria	ser,	sim...	“Agora	pode	desenhar!”.
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Língua escrita e Educação Infantil no contexto de expansão da 
escolarização obrigatória

Maria Angélica Olivo Francisco Lucas
Universidade Estadual de Maringá
Silvia de Mattos Gasparian Colello
Universidade de São Paulo

Resumo: O	objetivo	desse	artigo	é	refletir	acerca	do	ensino	de	língua	escrita	na	educação	infantil	no	contexto	de	
expansão	da	obrigatoriedade	da	escolarização	básica.	Em	face	da	indefinição	no	encaminhamento	da	prática	
pedagógica que envolve os processos de alfabetização e letramento na educação infantil: ora prioriza-se o 
ensino	do	código	escrito	sem	vinculá-lo	aos	seus	usos	sociais,	ora	exclui-se	a	escrita	das	ações	pedagógicas.	 
De	pressupostos	da	Teoria	Histórico-Cultural	e	de	estudos	bakhtinianos	depreendemos	concepções	de	
educação, de ensino, de língua e de aprendizagem da escrita pela criança. Inicialmente, apresentamos aspectos 
históricos	e	políticos	do	processo	de	expansão	da	escolarização	obrigatória.	Depois	analisamos	a	relação	entre	
os conceitos de alfabetização e letramento. Em seguida, apontamos elementos para pensar a organização do 
ensino da língua escrita na educação infantil. À guisa de conclusão, esperamos contribuir para pensar o papel 
da	educação	infantil,	tendo	como	fim	a	melhoria	qualitativa	da	educação	brasileira.
Palavras-chave: Língua Escrita. Educação Infantil. Organização do Ensino.

Introdução

Com	o	presente	artigo	objetivamos	apresentar	algumas	reflexões	acerca	do	ensino	de	língua	escrita	na	
educação	infantil	no	contexto	de	expansão	da	obrigatoriedade	da	escolarização	básica.

Nos	últimos	anos,	por	ocasião	da	orientação	e	acompanhamento	de	atividades	de	estágio	realizadas	
por	acadêmicos	em	instituições	de	educação	infantil	e	da	coordenação	do	subprojeto	Pibid/Pedagogia	no	
período entre 2011 e 2015, presenciamos um fenômeno intrigante relacionado ao ensino da língua escrita, 
que perpetua um dilema histórico.
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Em	diferentes	 instituições	de	educação	 infantil	observamos	uma	considerável	 indefinição	quanto	ao	
encaminhamento da prática pedagógica que envolve os processos de alfabetização e letramento, a despeito 
dos	avanços	 legais	 relacionados	a	expansão	da	obrigatoriedade	do	ensino	e	das	orientações	 teórico-
metodológicas	veiculadas	no	portal	do	Ministério	da	Educação	(MEC)	e	de	ações	vinculadas	a	diferentes	
programas de formação continuada (Proletramento, PNAIC), cursos, palestras e estudos realizadas por 
secretarias	municipais	de	educação	e	equipes	pedagógicas	de	diferentes	instituições.

Nas práticas pedagógicas ora prioriza-se o ensino do código escrito sem vinculá-lo aos usos sociais 
dessa	forma	de	linguagem,	ora	exclui-se	totalmente	a	língua	escrita	das	ações	pedagógicas	empreendidas,	
realizando uma espécie de assepsia de escrita em ambientes de educação coletivas para crianças pequenas. 
Nessas	duas	 situações	desconsidera-se	a	 língua	 como	prática	discursiva	e	dialógica,	 a	escrita	 como	
objeto	cultural	complexo,	ignora-se	o	processo	de	aprendizagem	da	escrita	pela	criança	e	desassocia-se	
alfabetização de letramento. Em síntese: a ampliação do tempo de duração do ensino fundamental de 8 para 
9	anos,	bem	como	a	expansão	da	escolarização	obrigatória,	reacendeu	a	contenda	que	envolve	o	ensino	da	
língua escrita na educação infantil.

Desde	já,	esclarecemos	que	consideramos	como	referencial	teórico	pressupostos	da	Teoria	Histórico-
Cultural	e	estudos	pautados	em	postulados	bakhtinianos,	dos	quais	depreendemos	concepções	norteadoras	
para	as	nossas	 reflexões	aqui	 apresentadas.	 São	elas:	 concepção	de	educação,	 ensino,	 língua	e	de	
aprendizagem da escrita pela criança,

Entendemos	a	educação	como	condição	para	o	desenvolvimento	humano.	 “Isso	quer	dizer	que	não	
podemos pensar o processo de humanização sem estabelecer uma relação imediata com a forma pela 
qual ocorre a transmissão cultural em uma dada sociedade” (LUCAS, 2008, p.17). Na nossa sociedade, a 
instituição	responsável	por	possibilitar	a	apropriação	pelas	gerações	mais	novas	dos	bens	culturais	produzidos	
pela humanidade é a escola. Contudo, tal processo de apropriação da cultura não ocorre de forma direta; 
depende fundamentalmente da organização do ensino, função precípua do professor, inclusive do que atua 
com crianças pequenas. Cabe a ele dotar sua prática pedagógica de intencionalidade e de sistematicidade, 
ampliando	e	qualificando	as	experiências	prévias	das	crianças	no	universo	letrado	para	que	elas	possam	se	
desenvolver e atender de forma crítica aos apelos de nosso mundo.

Além disso, em conformidade com o tema desse artigo – ensino da língua escrita – intencionalidade e 
sistematicidade	são,	indiscutivelmente,	necessárias,	porque,	em	função	da	natureza	e	complexidade	da	língua,	
dificilmente	ensinaríamos	a	ler	e	escrever	sem	a	mediação	reflexiva	capaz	de	conciliar	aspectos	normativos	
e possibilidades discursivas.

Entendemos, com base em Geraldi (1993), Fiorin (2009) e Colello (2004; 2013), que nas escolas convivem 
diferentes	concepções	de	língua,	gerando	insegurança	e	incerteza	aos	professores.	No	encaminhamento	
da prática pedagógica, quando a língua é concebida como código, prioriza-se associação entre fonemas e 
grafemas,	a	codificação	e	a	decodificação,	o	ensino	da	ortografia,	da	gramática	e	de	estruturas	linguísticas.	
Em síntese, neste caso enfatiza-se a aquisição do sistema de escrita. Quando compreendida como mecanismo 
de	expressão,	escrever	significa	registrar	uma	ideia	e	ler	é	recuperar	a	ideia	do	outro	materializada	em	forma	
de	escrita,	de	modo	direto	e	objetivo.	“Em	ambos	os	casos,	a	escrita	é	concebida	como	objeto	monológico	e	
inflexível,	isto	é,	desvinculada	dos	propósitos	comunicativos	e	do	contexto	da	interlocução”	(COLELLO,	s/d,	p.1).

Em	contraposição	às	concepções	monológicas,	pautamo-nos	em	uma	concepção	de	língua	fundada	
na dialogia. Nesta ótica, a escrita é vista como uma situação de encontros, de interação, de diálogo com o 
interlocutor a partir de um determinado propósito; a leitura objetiva buscar informação ou compreender 
o	outro,	é	um	exercício	de	fazer	perguntas	ao	texto,	de	antecipar	ideias	e	relacioná-las	com	outros	dados,	
de	articular	aspectos	internos	e	externos	do	texto,	de	reconstruir	seus	sentidos,	de	reconhecer	o	gênero	e	
a	função	da	escrita	no	texto	em	questão.	Nessa	perspectiva	a	escrita	é	“[...]	um	sistema	que	não	existe	por	
si	só,	independente	das	pessoas	que	a	produzem	ou	dos	contextos	que	lhe	dão	sentido”	(COLELLO,	2013,	
p.39). Por sua natureza dialógica, ela incorpora a fala dos outros em sua produção e mantém um contínuo 
processo	de	interação,	ou	seja,	é	também	polifônica	e	responsiva	(BAKHTIN,1988).
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Esclarecidas	nossas	concepções	de	educação,	de	língua	e	de	ensino,	apresentaremos	algumas	reflexões	
acerca	da	expansão	da	escolarização	obrigatória	ao	incorporar	a	educação	infantil,	destacando	alguns	
aspectos históricos e políticos. Na sequência, analisaremos os conceitos de alfabetização e letramento, 
salientando	a	 relação	de	 indissociabilidade	e	 interdependência	entre	ambos.	Por	fim,	com	o	 respaldo	
dessas	considerações,	pretendemos	apontar	perspectivas	para	a	organização	do	ensino	da	língua	escrita	
na educação infantil.

Expansão da escolarização obrigatória: aspectos históricos e políticos

A partir da década de 1980, análises e críticas sobre os problemas educacionais brasileiros, tanto os 
referentes a educação das crianças pequenas, como os relacionados ao fracasso de nossas escolas em 
alfabetizar e ensinar meninos e meninas a fazerem uso competente da leitura e da escrita, vieram à tona. 
Os	esforços	de	pesquisadores,	estudiosos	e	demais	envolvidos	com	as	questões	educacionais	estavam,	
naquela	época,	voltados	para	a	compreensão	de	tais	problemas,	bem	como	para	a	busca	de	soluções	e	
alternativas para a construção da escola democrática (LUCAS, 2008).

Dentre	as	discussões	iniciadas	desde	o	período	mencionado,	destacamos	as	que	dizem	respeito	à	busca	
de	finalidade	pedagógica	para	a	educação	infantil	e	sua	articulação	com	o	ensino	fundamental.	Defendendo	
que	esses	dois	níveis	de	ensino	devem	ser	estudados	como	“[...]	instâncias	indissociáveis	do	processo	de	
democratização da educação brasileira”, Kramer (2006, p.798) lembra que a estruturação da educação 
infantil no âmbito da Educação Básica e sua articulação com o ensino fundamental constituem-se em 
dilemas, entre tantos outros, que têm ocupado universidades e secretarias de educação.

Uma	retrospectiva	dos	diferentes	papéis	assumidos	pela	educação	infantil	brasileira	ao	longo	das	últimas	
quatro décadas, a partir de nossa legislação educacional, revela-nos que a trajetória deste nível de ensino 
em busca de uma função pedagógica é rica em particularidades, apresentando avanços e retrocessos.  
O início desse período da história da educação infantil brasileira contemporânea, conforme periodização 
feita por Rosemberg (2003), foi marcado por intensa participação da sociedade civil e de organismos 
governamentais na discussão dos direitos da criança. A mobilização se deu em torno da defesa de uma 
política	integrada	de	educação	da	criança	de	zero	a	seis	anos	em	oposição	às	concepções	assistencialistas	
e	preparatórias	que	até	então	caracterizavam	o	atendimento	às	crianças	pequenas.	O	texto	constitucional	
conferiu-lhes, entre outros, o direito de serem atendidas em creches e pré-escolas e o dever do Estado em 
garantir tal atendimento. Foi a partir desse momento, no qual se admitiu que as crianças pequenas, sujeitos 
de direito, precisavam muito mais que assistência e cuidados, que a discussão a respeito da pertinência de 
um trabalho com ensino da língua escrita na educação infantil ganhou volume.

Usufruindo desse clima, no início dos anos 1990, foi elaborada a Política Nacional de Educação 
Infantil	 (PNEI),	 que	definiu	como	finalidade	deste	nível	de	ensino	proporcionar	 condições	adequadas	
para	o	desenvolvimento	 físico,	emocional,	 cognitivo	e	 social	das	 crianças	por	meio	de	duas	 funções	
complementares e indissociáveis: cuidar e educar. Na mesma década, porém em um cenário diferente, 
influenciado	pelo	 ideário	neoliberal	e	pelas	políticas	do	Banco	Mundial,	 foi	aprovada	a	atual	 Lei	de	
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que incorporou a educação infantil aos sistemas de ensino, 
concebendo-a como parte da Educação Básica, responsável pelo atendimento a crianças de 0 a 6 anos de 
idade1.

1 Vale destacar que esta lei já anunciava a possibilidade de ampliação do ensino fundamental ao permitir que esse nível de ensino tivesse 
a duração mínima de oito anos.
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Para regulamentar os dispositivos legais presentes na LDB foram elaborados alguns documentos, 
orientados por agências internacionais que comandavam o processo de globalização da economia. 
Destacamos aqui dois referentes à educação infantil: Referencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI) e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI).

No início do novo milênio, foi elaborado o Plano Nacional de Educação (PNE) para o período entre 2001 
e	2010,	há	longo	tempo	almejado	por	diversos	setores	da	sociedade	pelo	seu	potencial	de	definir	os	rumos	
da	educação	brasileira.	Esse	plano	revelou	de	forma	explícita	a	intenção	em	ampliar	a	duração	do	ensino	
fundamental para 9 anos com ingresso aos seis anos de idade. Para atingir as metas propostas pelo PNE, 
em	2005	foram	inseridas	modificações	na	LDB,	por	meio	da	Lei	nº	11.114	(BRASIL,	2005),	alterando	a	idade	
de matrícula das crianças no ensino fundamental. A partir de então, as crianças com seis anos de idade 
poderiam iniciar o processo de escolarização obrigatória. Contudo, manteve-se a duração de oito anos para o 
referido	nível	de	ensino.	Um	ano	depois,	foi	promulgada	a	Lei	nº	11.274	(BRASIL,	2006),	que	alterou	a	duração	
obrigatória do ensino fundamental para nove anos, mantendo a matrícula aos seis anos. Dessa forma, fez-se, 
oficialmente,	a	extensão	do	ensino	fundamental	em	nosso	país

Tal	extensão	demandou	reflexões	acerca	da	prática	pedagógica,	tendo	em	vista	a	criança	que,	a	partir	
de então, passou a ingressar com seis anos (completos ou a completar, dependendo da data de corte) nesse 
nível de ensino. Essas mudanças, tanto de ordem legal quanto pedagógica, interferiram diretamente não 
apenas	na	organização	do	ensino	fundamental,	mas	também	da	educação	infantil,	provocando	revisões,	
equivocadas na maioria das vezes, no encaminhamento da prática pedagógica e da função deste nível de 
ensino. As crianças que não completassem seis anos até a data de corte estipulada deveriam ser matriculadas 
na	educação	infantil,	para	a	qual,	a	partir	da	Lei	nº	12.796	(BRASIL,	2013),	foi	oficializada	a	alteração	na	LDB,	
tornando obrigatória a matrícula em pré-escolas de crianças com 4 e 5 anos de idade.

Concomitante	às	preocupações	 iniciais	 referentes	a	 idade	de	 ingresso	no	ensino	 fundamental	e	a	
obrigatoriedade	da	pré-escola,	muitas	foram	as	dúvidas	em	relação	ao	encaminhamento	da	prática	pedagógica	
que	se	tornou	alvo	de	questionamentos,	tanto	dos	profissionais	que	atuam	na	educação	infantil	quanto	no	
ensino	fundamental.	Diante	desse	quadro,	o	MEC	não	ficou	inerte,	produzindo	documentos,	tanto	para	orientar	
as	instituições	de	educação	infantil,	quanto	de	ensino	fundamental,	disponibilizados	em	seu	portal.

Apesar de a atenção dos órgãos governamentais estar voltada mais para os resultados dessas mudanças no 
processo	de	aprendizagem	das	crianças	que	frequentam	o	ensino	fundamental	e	médio	(verificado	por	meio	
de	avaliações	em	larga	escala	em	nível	nacional	e	internacional),	voltamos	nosso	olhar	para	as	implicações	
diretas	e	indiretas	que	essas	mudanças	provocaram	especificamente	na	prática	pedagógica	implementada	
na educação infantil, em especial as relacionadas com o ensino da língua escrita, envolvendo os processos 
de alfabetização e letramento.

Alfabetização e letramento: relação de interdependência e indissociabilidade

A	análise	dos	conceitos	de	alfabetização	e	 letramento	 revela,	entre	outras	questões,	problemas	e	
dificuldades	que,	nos	últimos	40	anos,	nossas	instituições	educativas	enfrentaram	–	e	continuam	enfrentando	
– para ensinar as crianças a ler, escrever e fazer uso competente dessas habilidades em práticas sociais 
(COLELLO, 2010). Podemos localizar nesta história três movimentos: um de redefinição do conceito de 
alfabetização, um de conceituação do processo de letramento e outro de diferenciação dos conceitos de 
alfabetização e letramento (LUCAS, 2008).

A	necessidade	de	redefinir	o	conceito	de	alfabetização	data	do	início	da	década	de	1980,	quando	o	foco	
da discussão era o problema do fracasso e da repetência escolar, principalmente da 1ª para a 2ª série do  
1º	grau/ensino	fundamental,	num	contexto	de	transformações	decorrentes	do	processo	de	abertura	política.	
Do	ponto	de	vista	de	uma	escola	que	pretendia	ser	democrática,	“[...]	o	fracasso	não	deveria	ser	imputado	ao	
aluno,	mas	à	própria	escola,	que	não	conseguia	oferecer	condições	de	permanência	digna,	nem	ensino	de	
qualidade àqueles a quem oferecia a oportunidade de nela entrar” (MORTATTI, 2004, p.71).
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Diante do quadro apontado, além de mudanças políticas e sociais, necessárias em função do movimento 
de	democratização	da	 sociedade	brasileira,	 urgia	 reorganizar	 as	 instituições	 educativas.	 Buscou-se	
soluções	para	os	problemas	educacionais	apontados	por	meio	de	propostas,	tanto	no	campo	legal,	quanto	
no	pedagógico,	que	visassem	a	redefinir	o	papel	da	escola.	No	âmbito	legal,	foi	 intensa	a	mobilização	
política	e	a	participação	da	sociedade	civil	na	elaboração	do	texto	constitucional	promulgado	em	1988,	e	
da	atual	LDB,	gestada	nesse	contexto,	apesar	de	aprovada	pelo	Congresso	Nacional	somente	em	1996.	No	
âmbito pedagógico, fazia-se necessário assimilar teorias e práticas educativas que, em consonância com 
as	aspirações	da	sociedade,	postulassem	um	novo	modelo	de	ensino.

Até	então,	os	estudos	e	as	 investigações	 sobre	a	questão	do	ensino	da	 língua	escrita	voltavam-se	
predominantemente às facetas que

[...] privilegiavam os processos psicológicos por meio dos quais o indivíduo aprende a ler e 

escrever,	particularmente	em	seus	aspectos	fisiológico	e	neurológico,	com	frequente	ênfase	

nas	chamadas	 ‘disfunções	psiconeurológicas’,	 e	privilegiavam-se	as	questões	pedagógicas,	

sobretudo os problemas dos pré-requisitos (‘prontidão’) para a alfabetização e dos métodos 

de alfabetização (SOARES; MACIEL, 2000, p.7).

Porém,	 à	medida	que	 foi	 sendo	 reconhecida	a	 complexidade	do	processo	de	alfabetização	e	 a	
multiplicidade de facetas que o envolve, pesquisadores de várias áreas do conhecimento passaram a 
investigá-lo. Pesquisas do tipo estado da arte, como a realizada por Soares e Maciel (2000), constataram 
que	houve,	a	partir	deste	período,	um	aumento	considerável	de	estudos	e	investigações	sobre	alfabetização	
e	verificaram	que	o	enfoque	mais	 recorrente	era	o	da	psicologia,	 juntando-se	a	ela	outros,	 tais	como:	
linguística, psicolinguística, sociolinguística, sociologia, antropologia e economia. Essa multiplicidade de 
novas análises sobre a alfabetização enriqueceram a faceta pedagógica desse processo.

Contudo, para as referidas autoras, a principal mudança ocorrida a partir da década de 1980 foi a de 
perspectiva teórica. Nesse momento uma nova concepção de alfabetização, fundamentada na teoria 
piagetiana, foi introduzida na área educacional respaldada por estudos oriundos de algumas facetas 
anteriormente	mencionadas	e,	principalmente,	com	apoio	oficial.	Estamos	nos	referindo	aos	trabalhos	
liderados	por	Ferreiro	e	Teberosky	(1985)	acerca	da	psicogênese	da	língua	escrita,	que	ficou	conhecido	no	
âmbito educacional como construtivismo. É nesse momento que também teve início, ainda que restrito ao 
campo acadêmico e longe das propostas pedagógicas implantadas por órgãos governamentais, estudos e 
pesquisas	acerca	do	ensino	e	aprendizagem	da	língua	escrita	fundamentados	na	Teoria	Histórico-Cultural.

Em	síntese,	a	perspectiva	de	influência	piagetiana	focaliza	a	construção	ativa	da	linguagem	escrita	
pela	criança	por	meio	de	interações	com	o	ambiente,	enfatizando	como	as	hipóteses	acerca	do	registro	
escrito	 são	por	ela	construídas	e	modificadas.	A	 teoria	histórico-cultural,	desencadeada	pelos	estudos	
de Vigotski (2000) e Luria (2006) sobre o desenvolvimento da escrita na criança, realça a importância da 
interação	entre	o	adulto	letrado	e	a	criança	a	partir	de	um	dado	contexto	sócio-histórico,	e	a	necessidade	
do	intervenção	direta	e	sistemática	do	primeiro,	por	meio	de	eventos	significativos	de	escrita,	para	promover	
a	aprendizagem	dessa	linguagem,	considerada	uma	atividade	cultural	complexa2.

Consideramos	 que	 as	 perspectivas	 construtivista	 e	 histórico-cultural	 trouxeram	 importantes	
contribuições	para	a	redefinição	do	conceito	de	alfabetização,	uma	vez	que	ambas,	salvaguardando-se	

2 Não estamos buscando fazer aproximações, comparações, nem tampouco estabelecer relações de completude entre tais perspectivas, 
pois reconhecemos que se originam de matrizes teóricas diferentes. Trata-se, isto sim, de localizá-las no movimento de compreensão 
dos problemas enfrentados pela escola brasileira, no que se refere a ensinar seus alunos a ler, escrever e fazer uso competente da 
leitura e da escrita, ressaltando as suas contribuições para a compreensão do processo de alfabetização.
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suas	respectivas	matrizes	teóricas	e	seus	diferentes	contextos	históricos,	criticaram	a	forma	mecanicista	
e instrumental como a escrita era apresentada na escola. Ambas lançaram luz sobre o processo de 
alfabetização,	buscando	compreender	as	conceituações	que	as	crianças	fazem	sobre	a	leitura	e	a	escrita	as	
quais emergem antes do seu ingresso na escola. Ambas romperam com as teorias subjacentes aos chamados 
“métodos	tradicionais	de	alfabetização”	e	revolucionaram,	cada	uma	a	seu	modo,	a	compreensão	sobre	o	
processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Trata-se do movimento de redefinição do conceito de 
alfabetização o qual passou a ser visto em sentido amplo (LUCAS, 2008).

Tal como as perspectivas construtivista e histórico-cultural, é também na segunda metade da década 
de	1980	que,	no	Brasil,	no	âmbito	acadêmico,	se	situam	as	primeiras	formulações	da	palavra	letramento.	
Referimo-nos ao movimento de conceituação do processo de letramento, o qual indicava que ler e 
escrever,	saber	utilizar	a	leitura	e	a	escrita	em	diferentes	situações	do	cotidiano	tornou-se	uma	necessidade	
inquestionável,	 tanto	para	o	pleno	exercício	da	cidadania,	quanto	para	o	desenvolvimento	da	nação.	
Segundo Mortatti (2004, p.98), o processo de letramento

[...]	está	diretamente	relacionado	com	a	língua	escrita	e	seu	lugar,	suas	funções	e	seus	usos	nas	

sociedades	letradas,	ou,	mais	especificamente,	grafocêntricas,	isto	é,	sociedades	organizadas	

em	torno	de	um	sistema	de	escrita	e	em	que	esta,	sobretudo	por	meio	de	texto	escrito	e	im-

presso,	assume	importância	central	na	vida	das	pessoas	e	em	suas	relações	com	os	outros	e	

com o mundo em que vivem.

Por	 ser	um	 fenômeno	multifacetado	e	complexo,	é	muito	difícil	atribuir-lhe	uma	definição	precisa	
e	universal.	Por	cobrir	uma	vasta	gama	de	conhecimentos,	habilidades,	valores,	usos	e	funções	sociais,	
o	conceito	de	letramento	envolve,	segundo	Soares	(1998),	sutilezas	e	complexidades	difíceis	de	serem	
contempladas	em	uma	única	definição.	Dentre	os	motivos,	destacamos:	a	origem	e	os	diversos	significados	
conferidos ao termo; as formas distintas como estudiosos e pesquisadores brasileiros usam esse termo; as 
dimensões	que	envolvem	o	fenômeno	do	letramento;	os	diferentes	modelos	de	letramento;	as	relações	
entre o processo de letramento e o de escolarização característico de nossa sociedade. Isto, entre outros 
fatores, contribuiu para que a relação entre o processo de letramento e o de alfabetização não fosse bem 
compreendida.

A	introdução	do	conceito	letramento	trouxe	embates	teóricos	e	práticos.	No	âmbito	dos	debates	teóricos,	
os trabalhos liderados por Soares tiveram o mérito de colocar em evidência a perspectiva de um ensino 
da língua vinculado às práticas sociais, uma perspectiva que historicamente, não era contemplada pela 
escola. Liderados por Ferreiro, os construtivistas rechaçavam o termo letramento porque insistiam em 
conceber a alfabetização já como processo amplo vinculado à cultura escrita. No que diz respeito à prática 
pedagógica, a má assimilação dos conceitos deu origem a uma profusão de práticas distorcidas que, ora 
desconsideravam	a	especificidade	da	alfabetização,	ora	tratavam	a	língua	como	um	sistema	descolado	
das práticas e propósitos sociais (COLELLO, 2010).

Diante das críticas a esse movimento que não produziu os resultados esperados, pois muitas crianças 
continuaram sem aprender a ler e escrever, iniciou-se um outro movimento que buscava recuperar a 
especificidade	do	processo	de	alfabetização	e	distingui-lo	do	de	 letramento,	mas	ao	mesmo	 tempo,	
considerá-los indissociáveis e interdependentes. Pautando-nos em Soares (2003; 2004a; 2004b), o 
denominamos como movimento de diferenciação dos conceitos de alfabetização e letramento. Trata-se 
de processos de natureza distinta que envolvem aprendizagens diferenciadas e requerem procedimentos 
de ensino também diferenciados, apesar de se inter-relacionarem (LUCAS, 2008). De acordo com esta 
forma de conceber os dois processos, é possível alfabetizar letrando (SOARES, 2004a; COLELLO, 2004). 
Para isso, importa reconhecer da relação de indissociabilidade e de interdependência entre os processos 
de	alfabetização	e	letramento	e,	ao	mesmo	tempo,	compreender	as	suas	especificidades.
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Compactuamos	com	Soares	(2004a),	quando	afirma	que	desconsiderar	a	necessidade	de	método	para	
alfabetizar,	 ignorar	que	o	sistema	de	escrita	constitui-se	de	relações	convencionais	e	arbitrárias	entre	
fonemas	e	grafemas	e	crer	que	o	convívio	com	materiais	escritos	seja	suficiente	para	alfabetizar	contribui	
para	perpetuar	distorções	metodológicas	e	indefinição	das	diretrizes	pedagógicas.

No	contexto	de	consolidação	das	mudanças	antes	mencionadas	no	sistema	de	ensino	obrigatório	brasileiro	
e, ainda, no momento de debates conceituais tão acirrados, os históricos impasses relacionados ao trabalho 
com	língua	escrita	na	educação	infantil,	como	exposto	no	item	anterior,	ganham	nova	roupagem:	novas	
dúvidas,	novas	inquietações,	novas	metas,	novas	orientações	metodológicas

Organização do ensino de língua escrita na educação infantil: algumas orientações

Conceber	a	escrita	como	uma	prática	dialógica	e	um	 instrumento	cultural	complexo,	conforme	as	
acepções	bakhtiniana	e	vigotskiana,	obriga-nos	a	pensar	em	diretrizes	pedagógicas	que	considerem	suas	
funções	sociais	e	seus	modos	de	dizer.	Isto	implica	em	potencializar	as	experiências	que	envolvem	a	língua	
escrita com as crianças pequenas, tais como: ouvir histórias contadas pelos pais e ou professora; participar 
da feitura de um bolo acompanhando a leitura de uma receita culinária; conhecer as regras de um jogo 
por	meio	da	 leitura	das	 instruções;	 funcionar	um	eletrodoméstico	novo	com	base	nas	 recomendações	
dos fabricantes; observar alguém escrever um bilhete ou uma mensagem no celular, entre tantas outras 
práticas sociais de leitura e escrita. Desta forma, as crianças tornam-se usuárias da escrita muito antes 
de dominarem o funcionamento do sistema de escrita. Elas podem, desde muito cedo, conforme Soares 
(2004a;	2004b),	participar	de	práticas	de	letramento,	ou	seja,	de	ações	exercidas	por	sujeitos	que	conferem	
sentido aos usos da leitura e da escrita em uma determinada situação.

A referida autora esclarece que a entrada da criança na cultura escrita se dá por meio dos processos 
de letramento e alfabetização:

[...] a entrada da criança (e também do adulto analfabeto) no mundo da escrita se dá simul-

taneamente por esses dois processos: pela aquisição do sistema convencional da escrita – a 

alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse sistema em atividades de 

leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento (grifos do 

autor) (SOARES, 2004a, p.14)

Trata-se de alfabetizar letrando e letrar alfabetizando:

A	criança	alfabetiza-se,	isto	é,	constrói	seu	conhecimento	do	sistema	alfabético	e	ortográfico	da	

língua	escrita,	em	situações	de	letramento,	isto	é,	no	contexto	de	e	por	meio	de	interação	com	

material	escrito	real,	e	não	artificialmente	construído,	e	de	sua	participação	em	práticas	sociais	

de leitura e de escrita; por outro lado, a criança desenvolve habilidades e comportamentos de 

uso	competente	da	língua	escrita	nas	práticas	sociais	que	a	envolvem	no	contexto	do,	por	meio	

do	e	em	dependência	do	processo	de	aquisição	do	sistema	alfabético	e	ortográfico	da	escrita	

(SOARES, 2004b, p.9).

Consideramos que esta forma de conceber a relação entre alfabetização e letramento coaduna com 
duas	das	principais	orientações	teórico-metodológicas	para	a	organização	do	ensino	da	língua	escrita	
advinda	da	Teoria	Histórico-Cultural.	A	primeira	enfatiza	que	o	trabalho	pedagógico	deve	ser	realizado	de	
forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias às crianças, sendo ensinadas não como habilidades 
motoras,	mas	como	atividades	culturais	 complexas.	 Isto	 requer	 incorporá-las	a	 tarefas	necessárias	e	
relevantes	para	a	vida	e,	em	última	instância,	significa	conceber	a	língua	como	prática	social.
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Segundo	Vigotski	(2000),	a	aprendizagem	da	escrita	é	um	processo	único,	longo	e	complexo,	cujo	início	
se	dá	antes	da	entrada	da	criança	na	escola,	“[...]	antes	da	primeira	vez	que	o	professor	coloca	um	lápis	em	
sua mão e lhe mostra como formar letras” (LURIA, 2006, p.143). Trata-se do ápice de um longo processo 
de	desenvolvimento	das	funções	comportamentais	complexas.	Esse	entendimento,	implica,	por	sua	vez,	
principalmente aos professores de educação infantil, na compreensão da pré-história da escrita na criança.

Se formos capazes de desenterrar essa pré-história da escrita, teremos adquirido um importante 

instrumento para os professores: o conhecimento daquilo que a criança era capaz de fazer antes 

de	entrar	na	escola,	conhecimentos	a	partir	do	qual	eles	poderão	fazer	deduções	ao	ensinar	

seu alunos a escrever (LURIA, 2006, p.144).

A partir da história do desenvolvimento da escrita na criança, Vigotski (2000) elaborou a segunda 
orientação teórico-metodológicas para a organização do ensino da língua escrita, esclarecida a seguir. Tal 
história tem início quando o bebê, ainda sem dominar a linguagem oral, aponta um objeto, interpretado 
pela mãe ou responsável, como um gesto, como um movimento realizado com a intenção de simbolizar 
algo	visualmente.	“El	gesto,	precisamente,	es	el	primer	signo	visual	que	contiene	la	futura	escritura	del	niño	
igual que la semilla contiene al futuro roble.” (VYGOTSKI, 2000, p.186). Nessa história há dois momentos 
que ligam o gesto à escrita: o desenho e o jogo simbólico.

Na brincadeira de faz-de-conta a criança utiliza um objeto para substituir outro, de tal modo que um se 
torna signo do outro, não havendo necessidade de haver semelhança entre o objeto real e o simbolizado. 
Nessa	situação,	há	um	momento	em	que	o	objeto	se	emancipa	da	condição	de	gesto	e	signo:	o	significado	
atribuído ao objeto por meio do gesto é transferido ao próprio objeto, o qual, passa a ser utilizado, durante 
o	jogo,	dispensando	os	gestos	que	lhe	conferiam	significado	inicialmente.	É	por	intermédio	da	fala	que	o	
objeto adquire função de signo e torna-se independente dos gestos, transformando-se em um simbolismo 
de	segunda	ordem.	Isso	significa	que,	ao	representar	simbolicamente	no	jogo,	a	criança	caminha	em	direção	
à língua escrita, pois esta constitui-se, durante o processo de aprendizagem, em uma representação de 
segunda	ordem.	Utilizando	as	palavras	de	Vigotski	(2000,	p.191):	“[...]	 la	representación	simbólica	en	el	
juego y e una etapa más temprana es, en esencia, una forma peculiar de lenguaje que lleva directamente 
al lenguaje escrito”.

O mesmo ocorre com o desenho. A princípio, as crianças acreditam que o desenho é o próprio objeto, 
não uma representação dele. Elas desenham o que lhes for solicitado sem olhar para o objeto, pois se 
baseiam no que sabem a respeito dele e não no que estão vendo. A diferença entre a escrita e a etapa inicial 
do desenho é que este, nesse momento, é uma representação simbólica de primeiro grau. Entretanto, no 
processo	de	desenvolvimento	do	desenho	infantil	“Hay	el	él	su	momento	crítico,	cuando	se	pasa	del	simple	
garabato	a	lápiz	en	el	papel	a	utilizar	sus	huella	en	calidad	de	signos	que	representan	o	significan	algo”	
(VYGOTSKI, 2000, p.193). Trata-se do momento no qual o desenho adquire a função de signo e se converte 
em língua escrita. Para tanto, a criança

[...] debe comprender que no sólo se puedan dibujar las cosas, sino también el lenguaje. Ese fue el 

descubrimiento que llevó a la humanidad al método genial de la escritura por letras y palabras, 

y ese mismo descubrimiento lleva al niño a escribir las letras. Desde el punto de vista psicológico 

este hecho equivale a pasar del dibujo de objetos al de las palabras (VYGOTSKI, 2000, p.197).

Deriva dessa assertiva a segunda orientação para a organização do ensino da escrita advinda da Teoria 
Histórico-Cultural:	 “[...]	 todo	el	 secreto	de	 la	enseñanza	del	 lenguaje	escrito	 radica	en	 la	preparación	y	
organización correcta de este paso natural” (VYGOTSKI, 2000, p.197). A relevância de tal orientação reside 
no	fato	de	a	escrita	ser	uma	linguagem	extremamente	complexa	pois	consiste	um	uma	representação	de	
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segunda ordem, ou seja, é constituída por um sistema de signos que representam os sons da fala, os quais, 
por	sua	vez,	representam	os	objetos,	as	ações,	os	fenômenos	reais.	Contudo,	no	processo	de	aprendizagem	
e	domínio	gradativo	da	escrita,	a	linguagem	oral,	que	se	interpõe	entre	o	objeto	real	e	a	sua	representação	
escrita, gradualmente desaparece, transformando a escrita em um sistema de signos que representam 
diretamente os objetos designados.

Por assim conceber a escrita, Vigotski (2000) e Luria (2006) alertaram que sua aprendizagem não pode ser 
alcançada apenas por meio do domínio de técnicas. Faz-se necessário apresentá-la como um instrumento 
cultural portador de função de social.

À guisa de conclusão

Acreditamos	com	base	em	pressupostos	da	Teoria	Histórico-Cultural	e	postulados	bakhtinianos,	que	o	
ensino da língua escrita, para se tornar efetivo, requer que as práticas pedagógicas, independentemente 
do nível de ensino a que se destinam, não só sejam revestidas de intencionalidade e sistematicidade, como 
também	que	incorporem	a	natureza	dialógica	do	dizer	típica	dos	contextos	sociais.	Depreendemos	daí,	o	
princípio	de	que	os	professores	e	demais	profissionais	que	atuam	na	educação	infantil,	para	terem	clareza	
de	suas	proposições	práticas,	necessitam	compreender	o	processo	de	aprendizagem	da	língua	escrita	por	
parte	da	criança,	envolvendo	a	alfabetização	e	o	 letramento.	O	conhecimento	acerca	da	complexidade	
desse processo aponta para a superação da conturbada relação entre ensino da língua escrita e educação 
infantil,	situação	que	tem	marcado	esse	nível	de	ensino.	Trata-se	de	e	de	“nos	opormos	ao	trabalho	pautado	
no espontaneísmo e assistencialismo, característico do atendimento historicamente proposto à educação 
das crianças pequenas” (LUCAS, 2008, p.18).

Por isso, principalmente na educação infantil,

[...] mais do que conhecer as letras e aprender o funcionamento do sistema de escrita assimilan-

do	suas	regras,	importa	aprofundar	a	inserção	do	sujeito	no	contexto	das	práticas	letradas	de	

seu mundo, isto é, investir na formação do usuário da língua escrita. No processo de ensino, não 

há, pois, como separar alfabetização e letramento, ou seja, aprendizagem e perspectiva de uso. 

(COLELLO, s/d, p.2)

Nesse sentido, por considerarmos, a alfabetização e o letramento como processos indissociáveis e 
interdependentes,	apesar	de	distintos,	e	por	reconhecermos,	a	partir	das	investigações	de	Vigotski	(2000)	e	
Luria (2006), que a aprendizagem da escrita inicia-se muito antes do ingresso da criança no ensino fundamental 
(COLELLO, 2013), acreditamos que cabe à educação infantil enriquecer o processo de letramento das crianças, 
ampliando	as	experiências	sobre	a	língua,	favorecendo	o	acesso	ao	mundo	da	escrita	e,	por	essa	via,	criando	
oportunidades	para	que	elas	possam	viver	o	seu	processo	de	alfabetização	de	forma	significativa.	Além	de	
estimular	essa	aprendizagem,	vale	fortalecer	a	relação	da	criança	com	a	escrita	nas	suas	múltiplas	funções	
(comunicar, interagir, informar, divertir etc.).

Temos ciência que, ao nos posicionarmos dessa maneira, não estamos defendendo a antecipação da 
escolarização	nem	desrespeitando	o	tempo	de	infância;	apenas	reafirmando	a	relação	de	indissociabilidade	
e	 interdependência	que	há	entre	os	dois	processos	mencionados.	 “Trata-se	de	admitir	a	possibilidade	
de alfabetizar letrando e letrar alfabetizando também para as crianças pequenas, de acordo com as 
possibilidades e limites desse nível de escolaridade” (LUCAS, 2008, p.299).

Por	fim,	esperamos,	com	as	reflexões	expostas	nesse	artigo,	contribuir	com	a	organização	do	ensino	da	
língua	escrita	na	educação	infantil	no	contexto	de	expansão	da	obrigatoriedade	da	escolarização	básica,	
trazendo	também	elementos	significativos	para	repensar	o	papel	desse	nível	de	ensino,	tendo	como	fim	a	
melhoria qualitativa da educação brasileira.
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Resumo: Este	artigo	visa	apresentar	uma	revisão	bibliográfica	realizada	no	banco	de	teses	da	Coordenação	
de	Aperfeiçoamento	de	Pessoal	de	Nível	Superior	(Capes),	Biblioteca	Digital	de	Teses	e	Dissertações	(BDTD),	
Domínio	Público,	Scientific	Eletronic	Library	Online	(Scielo),	Associação	Nacional	de	Pós-Graduação	e	Pesquisa	
em Educação (Anped) Congresso de Leitura (Cole) e no Congresso Brasileiro de Alfabetização (Conbalf I e II, no 
sentido	de	mapear	a	quantidade	de	pesquisas	produzidas	no	país	em	produções	científicas,	no	período	de	2006	
a	2015,	que	tenham	como	foco	de	estudo	a	Alfabetização,	o	Letramento	e	o	Pnaic	no	contexto	da	Educação	do	
Campo.	Com	relação	ao	Pnaic,	sabíamos	que	tais	informações	só	poderiam	se	configurar	a	partir	de	2013,	ano	
em	que	a	formação	continuada	ofertada	pelo	Programa	teve	início,	oficialmente.	Os	resultados	revelaram	que	
o binômio alfabetização e letramento na Educação do Campo ainda é um tema pouco discutido nas bases de 
dados consultadas.
Palavras-chave: Alfabetização e Letramento. Educação do Campo. Pnaic.

Introdução

A	revisão	bibliográfica	desenvolvida	compõe	parte	da	dissertação	de	mestrado	intitulada:	“Alfabetização	
e	letramento	em	salas	multifases	da	Educação	do	Campo,	no	contexto	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	
na Idade Certa (Pnaic)”. Tal levantamento se originou no sentido de mapear a quantidade de pesquisas 
desenvolvidas	no	país	e	apresentadas	em	produções	científicas	–	teses,	dissertações	e	artigos	em	eventos	e	
periódicos –, no período de 2006 a 2015, que tenham como foco de estudo a Alfabetização; o Letramento e 
o	Pnaic	no	contexto	da	Educação	do	Campo.	Cabe	aqui	esclarecer	que,	embora	tenha	sido	estabelecido	este	
período	para	a	recolha	de	dados,	com	relação	especificamente	ao	Pnaic,	sabíamos	que	tais	informações	só	
poderiam	figurar	a	partir	de	2013,	ano	em	que	a	formação	continuada	ofertada	pelo	Programa	teve	início,	
oficialmente.	Ou	seja,	o	foco	central	desta	etapa	investigativa	consistiu	em	saber	como	a	alfabetização,	o	
letramento	e	o	Pnaic,	este	último,	a	contar	de	2013,	estão	sendo	discutidos	pelos	pesquisadores,	em	nível	
nacional, a partir da temática da Educação do Campo.

Os	dados	apresentados	pelo	Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(INEP)	
no Censo Escolar1	de	2015	revelam	um	universo	significativo	de	matrículas	em	escolas	do	campo	no	Brasil,	
sendo	esses	contabilizados	diante	da	oferta	de	diferentes	etapas	e	modalidades.	Assim,	existiam	789.934	
matrículas em escolas da rede estadual e 5.766.699 em escolas da rede municipal, totalizando 6.556.633 
matrículas.	Se	considerarmos	somente	o	número	de	matrículas	nos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental,	o	
Censo apresenta como dados das escolas da rede estadual 162.708 matrículas e 2.361.969 da rede municipal. 
Portanto,	diante	dessa	imensidão	de	estudantes	existentes	nas	escolas	do	campo	deveriam,	também,	existir	
produções	científicas	que	remetessem	aos	temas	desta	pesquisa,	as	quais	buscamos,	então,	encontrar.

1 O Censo Escolar é um levantamento de dados estatísticos educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado 
pelo INEP, com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de todas as escolas públicas e 
privadas do país.Essas informações são usadas para traçar um panorama nacional da educação básica e servem de referência para a 
formulação de políticas públicas e execução de programas na área da educação, incluindo os de transferência de recursos públicos. 
Disponível em:www.portal.inep.gov.br. Pesquisado em: 23 de maio de 2016.
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A	revisão	bibliográfica	realizada	consistiu	na	realização	do	Estado	do	Conhecimento.	Segundo	Lüdke	e	
André	(1986,	p.1),	a	compreensão	do	“estado	do	conhecimento”	acerca	de	um	tema	faz-se	necessária,	em	
determinado	momento,	para	que	o	pesquisador	possa	realizar	o	ordenamento	periódico	das	informações	
e	resultados	já	obtidos	acerca	do	tema	a	ser	investigado	e	contribuindo,	dessa	forma,	com	o	“processo	da	
evolução da ciência”.

Neste	sentido,	Pires	(2014,	p.19)	afirma	que	o	Estado	do	Conhecimento	“[...]	é	a	busca	pelo	conhecimento	já	
existente,	aquilo	que	já	foi	revelado	por	outros	investigadores,	em	outros	momentos,	em	lugares	diferentes”.

Este	 levantamento	contribuiu	para	mapear	as	produções	científicas	encontradas	no	banco	de	 teses	
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)2, Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações	(BDTD)3,	Domínio	Público4,	Scientific	Eletronic	Library	Online	(SciELO)5, Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED)6, Congresso de Leitura (COLE)7 e no Congresso Brasileiro 
de Alfabetização (CONBALF I e II)8.

Ao	realizar	o	 levantamento	dos	descritores	nos	sites	de	busca,	 foi	possível	evidenciar	a	existência	de	
trabalhos	que	usam	o	termo	campo,	e	pesquisas	que	utilizam	o	termo	rural	ao	se	referirem	às	concepções	
de ensino no meio rural. Portanto, o termo rural também foi considerado no levantamento dos trabalhos, 
desde que estivessem em conformidade com o tema desta investigação. No levantamento dos dados foram 
utilizados como descritores: Alfabetização; Letramento; Alfabetização e letramento; Práticas Alfabetizadoras; 
Práticas de Letramento; Alfabetização na Educação do Campo/Rural; Educação do Campo; Educação Rural; 
Escola Multisseriada; Turmas Multisseriadas e Pnaic.

Dissertações e teses no universo da educação do campo

Na	primeira	busca	com	os	descritores,	encontramos	38.392	produções	científicas	(dissertações	e	teses),	
porém, ao analisá-las de acordo com o foco direcionado para o processo de alfabetização e letramento no 
contexto	da	Educação	do	Campo	ou	rural,	selecionamos	apenas	112	produções,	num	percentual	de	0,02%	
do	total.	Embora	a	maioria	das	dissertações	selecionadas	apresente	no	resumo	ou	no	título	os	descritores	
selecionados, estas se referem à discussão da Educação do Campo ou da Educação Rural no âmbito da 
política, do movimento social, da formação, do espaço de localização, da estrutura e organização das escolas, 
e, as que se referem à Alfabetização e ao letramento na Educação do Campo ou Rural consideram mais os 
adultos e menos as crianças. Muitos destes trabalhos se repetem nos sites e nos descritores. Também foram 
encontrados vários descritores no mesmo trabalho. Sendo assim, ao fazer um estudo comparativo entre um 
site	e	outro,	concluímos	que	as	dissertações	e	teses	que	realmente	tratam	destes	temas	na	Educação	do	Campo	
relacionados à prática alfabetizadora com as crianças, são poucas. Não foram encontrados, em nenhuma das 
bases	consultadas,	trabalhos	que	abordassem	a	Educação	do	Campo	no	contexto	do	Pnaic.

Para	melhor	esclarecimento	apresentamos,	no	Quadro	1,	as	produções	encontradas	nos	sites	da	CAPES,	
BTDT	e	Domínio	Público	que	se	referem	à	alfabetização	e	ao	letramento	no	contexto	da	Educação	do	Campo.	
As	produções	que	apareceram	repetidas	na	apresentação	dos	descritores	foram	excluídas.

2 Disponível em: www.capes.gov.br. Em 2015, no site da CAPES, estavam publicadas apenas as dissertações e teses de 2011 e 2012. A 
partir de 08 de junho de 2016 foram disponibilizados dados de origem da Plataforma Sucupira, de 2013 a 2016. Portanto, somente 
deste site, foram considerados os dados de 2011 a 2015. Estes foram selecionados a partir da área de concentração: Educação; e do 
Nome do Programa: Educação.

3 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/.
4 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa. Não foram encontrados, neste site, quaisquer registros acerca dos temas 

em estudo, no período de 2011 a 2015.
5 Disponível em: http://www.scielo.br/.
6 Disponível em: http://www.anped.org.br/anped/biblioteca-anped/anais.
7 Disponível em: http://alb.cmo.br/publicacoes/anais-cole.
8 I CONBALF (CD ROOM); II CONBALF: www.serdigital.com.br/gerenciador/clientes/ceel/arquivos/148.pdf.
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Quadro 1 –	Teses	e	dissertações:	Alfabetização	e	letramento	na	Educação	do	Campo

Título D T Autor/a Ano Universidade

Alfabetização na educação do campo: 
relatos de professores de classes 
multisseriadas da Ilha de Marajó

X Waldemar dos 
Santos Cardoso 
Junior

2009 Pontifícia
Universidade 
Católica de São 
Paulo

As	concepções	de	alfabetização	e	
letramento de duas alfabetizadoras que 
atuam em Escolas do campo

X Denise 
ValdugaBatalha

2011 Universidade 
Federal de Santa 
Maria – RS

As	concepções	sobre	o	processo	de	
leitura e escrita de uma professora 
alfabetizadora do meio rural

X Cinthia Cardona 
de Avila

2012 Universidade 
Federal de Santa 
Maria – RS

Alfabetização e letramento na prática 
educativa da Educação do Campo: 
estudo de caso em classes multisseriadas 
(Campina Grande – PB)

X Marjorie Lopes 
Guimarães 
Loureiro Diniz

2014 Universidade 
Estadual da 
Paraíba

Educação nas escolas do Campo: Bases 
para a constituição de uma alternativa 
para melhorar a qualidade do processo de 
alfabetização nas turmas multisseriadas 
no município Itapicuru – BA

X Fernanda Lima 
Souza

2015 Universidade do 
Estado da Bahia

Alfabetização de crianças do e no campo 
em classes multisseriadas: registro sobre 
práticas

X Rosimar da Silva 
Feitosa Soares 
Costa

2015 Universidade 
Federal do Piauí

Alfabetização em turmas multisseriadas: 
estratégias docentes no tratamento da 
heterogeneidade de aprendizagens

X Carolina 
Figueiredo de Sá

2015 Universidade 
Federal de 
Pernambuco

Identidade e práticas de letramento em 
uma escola multisseriada do campo

X Raimunda 
Santos Moreira 
de Oliveira

2015 Universidade 
Estadual de Ponta 
Grossa/PR

Escrita dentro e fora da escola: 
experiências	de	crianças	em	uma	
comunidade rural

X Jacqueline 
Araujo Corrêa 
Mendes

2015 Universidade 
Federal de Minas 
Gerais

Fonte:	Elaborado	pelas	autoras	a	partir	da	revisão	bibliográfica.

Os	dados	do	Quadro	1	 revelam	a	existência	de	nove	produções	que	discutem	a	alfabetização	e	o	
letramento	no	contexto	da	Educação	do	Campo,	considerando	a	prática	de	ensino	com	crianças,	sendo	oito	
dissertações	de	mestrado	e	uma	tese	de	doutorado.

Ao	realizar	a	leitura	dos	temas,	resumos	e	palavras-chave	das	dissertações	e	teses	selecionadas,	destacamos	
três	dissertações	como	referência:	“Alfabetização	e	letramento	na	prática	educativa	da	Educação	do	Campo:	
um estudo de caso em classes multisseriadas (Campina Grande – PB)”, escrita por Marjorie Lopes Guimarães 
Loureiro	Diniz;	“Alfabetização	de	crianças	do	e	no	campo	em	classes	multisseriadas:	registro	sobre	práticas”,	
de	Rosimar	da	Silva	Feitosa	Soares	Costa;	“Alfabetização	em	turmas	multisseriadas:	estratégias	docentes	no	
tratamento	da	heterogeneidade	de	aprendizagens”,	escrita	por	Carolina	Figueiredo	de	Sá.	Estas	dissertações	
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foram	encontradas	no	levantamento	realizado	no	site	da	CAPES.	Do	site	Domínio	Público	destacamos	a	
dissertação:	“Alfabetização	na	educação	do	campo:	relatos	de	professores	de	classes	multisseriadas	da	Ilha	
de Marajó”, de Waldemar dos Santos Cardoso Junior.

Conforme	exposição	dos	autores	acima	citados,	os	professores	alfabetizadores	enfrentam	enormes	
desafios	frente	à	Educação	do	Campo,	principalmente	diante	da	organização	de	turmas	multisseriadas.

O	autor	Waldemar	dos	Santos	Cardoso	Junior	(2009)	buscou	conhecer	o	perfil	dos	professores	que	atuam	
em	classes	multisseriadas	da	 Ilha	de	Marajó,	 investigando	as	dificuldades	apresentadas	no	ensino	e	na	
aprendizagem da língua escrita nas séries iniciais nestas turmas. Ele constatou, em sua investigação, que o 
desafio	para	alfabetizar	crianças	do	campo	perpassa	por	questões	operacionais,	tais	como	ter	que	atuar	em	
turmas multisseriadas, lidar com ausência de recursos didáticos, de transporte escolar e de infra estrutura 
adequada	ao	atendimento	dos	alunos	até	as	questões	ligadas	à	prática	de	alfabetização	em	sala	de	aula.

Marjorie Lopes Guimarães Loureiro Diniz (2014), em seus estudos, buscou analisar como os professores 
que atuam em classes multisseriadas trabalham em sala de aula a alfabetização e o letramento. Por meio 
da investigação realizada, a autora averiguou que, nas turmas observadas de quatro escolas do campo do 
município	de	Campina	Grande	existem	problemas	de	alfabetização	e	letramento.	Segundo	a	autora,	esses	
problemas	impossibilitam	a	formação	de	leitores	e	escritores	proficientes.

Rosimar da Silva Feitosa Soares Costa (2015) buscou investigar que práticas de alfabetização acontecem 
nas	classes	multisseriadas	no	contexto	da	Educação	do	Campo.	Diante	da	pesquisa	 realizada,	a	autora	
pôde compreender as peculiaridades da alfabetização em classes multisseriadas da Educação do Campo 
no	universo	investigado.	Segundo	a	autora,	os	dados	obtidos	indicaram	que	“para	alfabetizar	em	classes	
multisseriadas é preciso considerar o cotidiano e o espaço vivido como referências concretas para o 
desenvolvimento do processo de alfabetização.” (COSTA, 2015, p.90).

Sabemos	que	a	alfabetização	é	um	tema	multifacetado	e	complexo	que	vem	provocando	entre	estudiosos	
e	educadores	profundas	reflexões	quanto	ao	processo	de	apropriação	da	escrita.	Na	realidade	da	Educação	
do	Campo,	conforme	sinalizado	pelos	autores	acima	citados,	o	desafio	se	torna	ainda	mais	complexo,	uma	
vez que, na maioria das escolas do campo as turmas são agrupadas na organização multisseriada e os 
professores	precisam	lidar,	ao	mesmo	tempo,	com	várias	séries,	anos	ou	fases	agrupados	em	uma	única	sala,	
numa heterogeneidade de aprendizagens. Neste sentido, a investigação de Carolina Figueiredo de Sá (2015) 
traz importante contribuição por investigar a prática docente de uma professora de turma multisseriada 
com	vistas	a	 identificar	as	estratégias	didáticas	por	ela	adotadas	para	 lidar	com	a	heterogeneidade	da	
turma no ensino da leitura e da escrita. Os resultados apresentados pela autora demonstraram que, apesar 
da	realização	de	52	momentos	de	diversificação	de	atendimentos	da	professora	aos	alunos	agrupados	por	
níveis	de	conhecimento	com	prevalecimento	da	heterogeneidade,	foram	identificados,	também,	resquícios	do	
princípio	da	homogeneidade,	ainda	presente	na	prática	da	professora,	ancorada	na	influência	dos	métodos	
sintéticos de alfabetização.

Aos olhos da concepção do alfabetizar letrando, faz-se necessário superar os modos tradicionais do ensinar 
e	do	aprender	e	considerar	que,	em	uma	sala	de	aula,	não	existe	homogeneidade,	já	que	cada	criança	é	um	
ser	único	com	diferentes	níveis	de	aprendizagem.

Segundo dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o índice do 
analfabetismo vem diminuindo consideravelmente ao longo dos anos no Brasil. Para os pesquisadores deste 
órgão,	de	2001	a	2014,	houve	uma	diminuição	de	4,3%,	o	que	equivale	a	uma	redução	de	2,5	milhões	de	
analfabetos em todo o país. Assim, cabe considerar a preocupação e o investimento do MEC em Programas 
que vêm possibilitando a erradicação do analfabetismo no Brasil, bem como a predisposição dos professores 
alfabetizadores na busca pela formação continuada como suporte à melhoria da prática em sala de aula.  
A	divulgação	científica	de	trabalhos,	por	parte	de	pesquisadores	e	estudiosos	da	área,	também	pode	contribuir	
para	a	reflexão	e	melhoria	da	prática	alfabetizadora.

No	entanto,	no	âmbito	das	produções	científicas	sobre	Educação	do	Campo	há,	ainda,	uma	incidência	
pequena de pesquisas que focalizam o processo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
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principalmente,	no	que	se	refere	às	turmas	multisseriadas.	Como	já	apontamos,	as	produções	existentes	
enfocam mais o processo de Alfabetização com jovens e adultos.

Cabe ressaltar que não foi encontrada nenhuma dissertação ou tese com o descritor Pnaic.

Artigos sobre alfabetização e letramento no contexto da educação do campo

A	varredura	das	publicações	que	envolvem	os	 temas,	anteriormente	citados,	 foi	 também	realizada	
nos	Anais	dos	eventos	ANPEd,	COLE	e	CONBALF.	A	escolha	destes	eventos	se	justifica	por	serem,	estes,	de	
grande	referência	nacional,	principalmente	no	que	se	 refere	às	publicações	na	área	da	alfabetização	e	
do	letramento.	Foram	selecionadas,	para	análise,	as	publicações	que	abordam	os	descritores,	também	já	
informados anteriormente.

No	Quadro	2,	apresentamos	a	quantidade	de	artigos	encontrados	nas	Reuniões	da	ANPEd,	no	período	de	
2006 a 2015, que abordam a discussão da Alfabetização e do letramento na Educação do Campo.

Quadro 2 –	Quantitativo	de	trabalhos	encontrados	e	analisados	nas	Reuniões	da	ANPEd

Reunião
da ANPEd

Ano da
realização

Artigos
encontrados

Artigos
selecionados

% de Artigos
selecionados

29ª 2006 04 - 0%
30ª 2007 04 01 25%
31ª 2008 04 - 0%
32ª 2009 04 - 0%
33ª 2010 04 - 0%
34ª 2011 18 01 5,55%
35ª 2012 14 - 0%
36ª 2013 08 - 0%
37ª 2015 14 01 7,14%

TOTAL - 74 03 4,05%
 Fonte:	Elaborado	pelas	autoras	a	partir	da	revisão	bibliográfica.

De	acordo	com	o	Quadro	2,	foram	encontrados,	nas	Reuniões	da	ANPEd9 (29ª a 37ª), 74 artigos apresentados 
que abordavam a Educação do Campo ou rural, porém, destes, apenas três artigos foram selecionados, por 
discutirem	questões	de	alfabetização	ou	letramento	voltadas	para	a	prática	com	crianças.	Dados	relativos	a	
estes	trabalhos	seguem	especificados	no	Quadro	3.

Quadro 3 –	Artigos	selecionados	das	reuniões	da	ANPEd

Reunião/Tema GT Título do artigo Autor/a

30ª – 30 anos 
de Pesquisa e 
Compromisso Social

Alfabetiza-
ção, leitura 
e escrita

Práticas de letramento em sala de aula 
de Assentamento de Reforma Agrária

Vânia Aparecida 
Costa; Marildes 
Marinho da Silva

34ª – Educação e 
justiça social

Alfabetiza-
ção, leitura 
e escrita

Rede	de	leitores:	configurando	uma	
história da leitura de crianças de 
Assentamento da Reforma Agrária no 
sudeste do estado do Pará

Eliana da Silva 
Felipe

37ª – Plano Nacional 
de Educação: tensões 
e perspectivas para 
a educação pública 
brasileira

Alfabetiza-
ção, leitura 
e escrita

Práticas de Alfabetização em turmas 
multisseriadas: estratégias docentes 
para lidar com a heterogeneidade de 
aprendizagem

Carolina Sá; Ana 
Claudia Rodrigues 
Gonçalves Pessoa

Fonte:	Elaborado	pelas	autoras	a	partir	da	revisão	bibliográfica.

9 A busca pelos artigos publicados nos Anais da ANPEd contemplou todos os GTs.
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O	artigo	“Práticas	de	letramento	em	sala	de	aula	de	Assentamento	de	Reforma	Agrária”,	escrito	por	Vânia	
Aparecida	Costa	e	Marildes	Marinho	da	Silva,	propõe	a	discussão	de	alguns	aspectos	teórico-metodológicos	
voltados para a compreensão das práticas de letramento em uma sala de aula multisseriada.

“Rede	de	leitores:	configurando	uma	história	da	leitura	de	crianças	de	Assentamento	de	Reforma	Agrária	no	
sudeste	do	estado	do	Pará”,	artigo	escrito	por	Eliana	da	Silva	Felipe,	buscou	investigar	as	práticas	/experiências	
de leitura de 24 crianças de 10 a15 anos. A autora se propôs a entender o papel das professoras da sala de 
leitura na mediação da escolha dos livros pelas crianças.

No	artigo	“Práticas	de	Alfabetização	em	turmas	multisseriadas:	estratégias	docentes	para	lidar	com	a	
heterogeneidade de aprendizagem”, escrito por Carolina Sá e Ana Claudia Rodrigues Gonçalves, as autoras 
se	propuseram	a	analisar	as	estratégias	adotadas	por	uma	professora	a	fim	de	lidar	com	a	heterogeneidade	
de aprendizagem de uma turma multisseriada.

Ao	realizar	a	 leitura,	na	 íntegra,	dos	 referidos	artigos,	pudemos	perceber	que,	embora	os	 três	 textos	
abordassem a prática de ensino com crianças, apenas dois deles se referem à prática de letramento e de 
alfabetização em salas multisseriadas, estando, dessa maneira, mais condizentes com o nosso objeto de 
estudo.	Os	artigos	são	os	seguintes:	“Práticas	de	letramento	em	sala	de	aula	de	Assentamento	de	Reforma	
Agrária”	e	 “Práticas	de	Alfabetização	em	turmas	multisseriadas:	estratégias	docentes	para	 lidar	com	a	
heterogeneidade de aprendizagem”.

O	tema	Pnaic	no	contexto	da	Educação	do	Campo	não	teve	nenhuma	incidência	nos	trabalhos	apresentados	
na ANPED, ao longo dos anos pesquisados.

A	busca	pelas	produções	nos	Anais	do	COLE	ocorreu	nos	eventos:	16º,	17º,	18º	e	19º10. Ao proceder à leitura 
dos	títulos	dos	artigos	publicados,	verificamos	que	a	Educação	do	Campo	é	um	tema	pouco	evidenciado	nas	
edições	deste	evento,	conforme	demonstrado	no	Quadro	4.

Quadro 4 –	Produções	selecionadas	–	Eventos	do	COLE
Evento/ ano Temas das produções Selecionadas

16º COLE (2007)
1 – Concepção de leitura em práticas de letramento na educação de jovens e adultos;
2 – Pais e alunos pouco letrados: eventos de letramento em uma comunidade rural.

17º COLE (2009)

1 – História de vida de uma alfabetizadora rural: formação, representação e constitui-
ção docente;

2 – As professoras alfabetizadoras das escolas rurais no interior do Rio Grande do 
Sul: Reflexões sobre a alfabetização. 

18º COLE (2012)

1 – Leitura na escola: uma análise de práticas escolares em zona rural de PE;
2 – Memórias do processo de alfabetização de um professor leigo da escola do cam-

po: narrativas, representações e história de vida;
3 – Professores da zona rural: em foco suas histórias de leitura;
4 – Lendo Práticas de leitura de homens e mulheres do Assentamento Paulo Freire 

– Mucuri – Bahia;
5 – As leituras do mundo: como se desenvolvem as aulas de leitura em uma escola 

rural;
6 – Da escola à caatinga: a formação do leitor na roça.

19º COLE (2014)

1 – Promoção da Educação Infantil na dialogia entre campo e cidade;
2 – Educação do Campo: a leitura no contexto da pedagogia da alternância;
3 – A leitura e suas singularidades no espaço rural: como um aluno do campo se 

torna leitor;
4 – O livro didático como objeto de estudo e sua contribuição na formação leitora de 

crianças de classes multisseriadas: um estudo do PNLD/Campo/2013 no Pará;
5 – As escritas ordinárias de agricultores: anotações do dia a dia.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa.

10 A busca pelas produções nos Anais do 16º e 17º Cole ocorreu nas sessões do Seminário Letramento e Alfabetização.Os artigos apresentados 
no18º Cole foram publicados em duas revistas, sendo assim, a busca ocorreu nos 174 artigos que foram publicados na Revista Linha 
Mestra nº 21 (ago. dez.2012) e nos 326 artigos publicados no Suplemento Especial Revista: Teoria & Prática nº 58; No 19º Cole a busca 
foi realizada na Revista Linha Mestra – nº 24 (jan.jul.2014).



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização442

O Quadro 4 nos revela que houve a incidência de 15 trabalhos que discutem a Educação do Campo 
nos eventos do COLE. Apesar de serem poucos, considerando o nível de abrangência do evento, pode-se 
perceber	que	houve	um	aumento	nos	dois	últimos	eventos	(18º	e19º),	comparativamente	aos	dois	primeiros	
eventos	(16º	e	17º).

O	Congresso	de	Leitura	(COLE)	acontece	a	cada	dois	anos	na	Unicamp	–	Campinas/SP.	No	16º	COLE	
“No	mundo	há	muitas	armadilhas	e	é	preciso	quebrá-las”,	ocorrido	de	10	a	13	de	 julho	de	2007,	no	V	
Seminário	Letramento	e	Alfabetização,	foram	apresentados	180	artigos,	destes,	1,11%	se	referiam	ao	meio	
rural,	porém,	os	dois	artigos	encontrados	tratavam	de	práticas	de	letramento	com	adultos.	No	17º	COLE	“É	
preciso transver o mundo – Cole 30 anos”, realizado no período de 20 a 24 de julho de 2009, no Seminário 
Letramento e Alfabetização, foram apresentados 192 artigos. Entre esses, apenas dois artigos tratam da 
alfabetização	no	meio	rural,	num	percentual	de	1,04%,	porém,	voltados	para	história	e	a	formação	de	
professoras	alfabetizadoras.	No	18º	COLE	“O	mundo	grita,	Escuta?”,	realizado	em	2012,	foram	verificados	
500	artigos	apresentados,	dentre	esses,	seis	se	referem	a	temas	voltados	para	o	meio	rural,	ou	seja,	1,2%.	
Ao	realizar	a	leitura	dos	artigos,	verifiquei	que	apenas	dois	abordam	a	leitura	voltada	para	a	prática	com	
alunos	dos	anos	finais	do	Ensino	Fundamental,	porém,	nenhum	deles	se	refere	ao	processo	de	alfabetização	
e	do	letramento	no	primeiro	ciclo.	No	19º	COLE	“Leituras	Sem	Margens”,	realizado	no	período	de	22	a	25	de	
julho	de	2014,	foram	apresentados	706	artigos.	Entretanto,	apenas	cinco	(0,70%)	com	temas	relacionados	
ao	contexto	do	campo.	Destes,	dois	artigos	abordam	a	leitura	considerando	a	prática	em	sala	de	aula,	
porém, apenas um aborda a alfabetização e o letramento.

O	levantamento	bibliográfico	também	foi	realizado	nos	Anais	do	I	CONBALF,	“Os	sentidos	da	Alfabetização	
no Brasil: o que sabemos, o que fazemos e o que queremos”, realizado nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2013 na 
Universidade	Federal	de	Minas	Gerais,	em	Belo	Horizonte,	Minas	Gerais,	e	do	II	CONBALF,	“Políticas	públicas	
de Alfabetização”, realizado na Universidade Federal de Pernambuco, no período de 12 a 14 de julho de 2015. 
Optamos	por	realizar	a	busca	das	produções	científicas	nos	seis	eixos	dispostos	pelo	evento.

No	I	CONBALF,	foram	apresentados	168	artigos	nos	seis	eixos,	porém,	apenas	quatro	artigos	se	referiam	
à Educação do Campo, como apresentado no Quadro 5.

No	 II	CONBALF,	houve	157	artigos	 inscritos	nos	seis	eixos,	no	entanto,	apenas	um	artigo	se	 referia	à	
Educação do Campo.

Quadro 5 – Quantitativo de artigos apresentados e analisados no CONBALF

Evento Eixos Artigos 
Apresentados

Artigos
Analisados

I CONBALF

1 Alfabetização na Educação Infantil 16 -

2 Alfabetização no Ensino Fundamental 75 -

3 Alfabetização de jovens e adultos 12 01

4 Alfabetização, diversidade e inclusão 11 02

5 Alfabetização e formação de professores 39 01

6 Alfabetização	e	pesquisa	acadêmica	científica 15 -

II CONBALF

1 Alfabetização	e	políticas	públicas 25 -

2 Alfabetização e infância 59 -

3 Alfabetização	e	formação	profissional 38

4 Alfabetização, diversidade e inclusão 11 01

5 Alfabetização na história da educação 10 -

6 Alfabetização de jovens e adultos 14 -

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados coletados.
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Os	dados	do	Quadro	5	nos	revelam	que	a	Educação	do	Campo	ainda	é	um	tema	pouco	explorado	nos	
eventos	que	tratam	da	alfabetização	e	do	 letramento	e	as	produções	existentes	se	referem	mais	a	esta	
modalidade considerando aspectos voltados para a história de vida de professores, da formação docente ou 
de prática com jovens e adultos.

No	I	CONBALF,	os	quatro	artigos	encontrados	que	se	referiam	à	Educação	do	Campo	foram:	“Trajetórias	
de alfabetização de adultos do campo: a persistência na descontinuidade”, escrito por Maria José Francisco 
de	Souza	(Eixo	3);	“Currículo	e	Alfabetização:	um	diálogo	com	a	Educação	do	Campo”,	escrito	por	Rui	G.	M.	
Mesquita,	Carolina	Figueiredo	de	Sá	e	Telma	Ferraz	Leal	(Eixo	4);	e,	“Da	Plantação	à	colheita:	alfabetização	e	
letramento na dinâmica das Escolas do campo”, de Wanderleia Azevedo M. Leitão e Silvia Cristina Rodrigues 
Israel	(Eixo	4);	“Leituras	e	contação	de	histórias	em	quatro	escolas	rurais	de	Curaçá	–	BA:	os	alunos	são	bem-
vindos à imaginação às margens do Rio São Francisco”, escrito por Patrícia Pereira Alves e Antonise Coelho 
de	Aquino	(Eixo	5).

No	II	CONBALF,	o	artigo	encontrado	foi:	“Alfabetizar	em	turmas	multisseriadas:	acompanhamento	docente	
e a heterogeneidade de aprendizagem das crianças”, escrito por Carolina Figueiredo de Sá e Ana Cláudia 
Rodrigues	G.	Pessoa	(Eixo	4).	Novamente,	nenhum	trabalho	sobre	a	Educação	do	Campo	e	o	Pnaic	apareceu	
neste evento.

Considerando	a	pesquisa	realizada,	podemos	afirmar	que	a	alfabetização	e	o	letramento	na	Educação	do	
Campo	ainda	é	um	tema	pouco	discutido	nos	eventos	específicos	que	se	remetem	ao	ensino	da	língua.	Diante	
do	número	inexpressivo	de	produções	encontradas,	a	presente	pesquisa	se	reveste	de	relevância	nesta	área,	
e, sendo assim, também é necessário mais pesquisas que abordem esse assunto.

Alfabetização e letramento no contexto da educação do campo: discussão nos periódicos

A	busca	pela	existência	de	produções	científicas	que	discutem	a	alfabetização	e	o	letramento	na	Educação	
do	Campo	ocorreu,	também,	nos	periódicos	do	site	Scielo.	Este	levantamento	ocorreu	mais	especificamente	
nas Revistas: Revista Brasileira de Educação; Caderno CEDES; Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos e 
Educação	&	Sociedade,	em	publicações	do	período	de	2006	a	2015.

Os artigos encontrados que abordam a Educação do Campo são apresentados no Quadro 6.

Quadro 6 – Relação dos artigos encontrados que abordam a Educação do Campo

Periódico Título do artigo Autores/as
Ano de 

publicação

Revista 
Brasileira de 
Educação

Espaço de participação e escolarização de 
trabalhadores rurais: construção ou distri-
buição do direito à educação do campo?

Sônia Pereira

2007

Quando	a	escrita	ressignifica	a	vida:	diários	
de um agricultor – uma prática de escrita 
“masculina”

Vânia Thies;
Eliane Peres 2009

A educação de jovens e adultos em áreas de 
reforma	 agrária:	 desafios	 da	 formação	 de	
educadores do campo

Lourdes	Helena	da	Silva;
Vânia Aparecida Costa;
Valquíria Miranda Rosa

2011

Formação para o ensino agrícola nos centros 
de	treinamentos	de	professores	e	de	auxilia-
res rurais (1952-1963)

Iraíde Marques de Freitas Bar-
reiro 2013

Qual o futuro das escolas no campo? Célia Regina Vendramini 2015

Leitores rurais: apropriação ético-prática 
nos sentidos atribuídos à leitura

Lisiane Sias Manke
2015
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Periódico Título do artigo Autores/as
Ano de 

publicação

Caderno 
CEDES

Ensinar e aprender na Educação do Campo: 
processos históricos e pedagógicos em relação

Clésio Acilino Antônio;
Marizete Lucini 2007

Políticas de formação de educadores(as) do 
campo

Miguel Gonzalez Arroyo
2007

Revista 
Brasileira 
de Estudos 
Pedagógicos

Classes multisseriadas no Acrez Teresa Kazuko Teruya;
Maristela Rosso Walker;
Marcondes de Lima Nicácio;
Maria Joana M. Pinheiro

2013

Educação & 
Sociedade

Educação do Campo, desigualdades sociais 
e educacionais

Maria Antônia de Souza
2012

Transgressão do Paradigma da (multi)seria-
ção como referência para a construção da 
Escola	Pública	do	Campo

Salomão	Antônio	Mufarrej	Hage
2014

A	educação	nos	marcos	das	transformações	
do rural contemporâneo

Arilson Favareto
2014

 Fonte:	Elaborado	pelas	autoras	a	partir	da	revisão	bibliográfica.

Os dados acima revelam que a Educação do Campo é um tema ainda pouco abordado nos periódicos 
pesquisados.	Diante	do	reduzido	número	de	artigos	encontrados,	optamos	por	descrever	 todos	os	doze	
títulos de trabalhos com seus respectivos autores e ano de publicação. Os artigos encontrados abordam a 
Educação	do	Campo	no	âmbito	das	políticas	públicas,	da	formação	de	professores,	da	desigualdade	social	
e do currículo e das práticas educativas na Educação de adultos. Dentre eles, o artigo publicado na Revista 
Brasileira	de	Estudos	Pedagógicos,	“Classes	multisseriadas	no	Acre”,	de	autoria	de	Teruya	et	al.	(2013)	é	o	que	
mais	se	aproxima	do	foco	desta	pesquisa.	O	referido	artigo	analisa	a	aprendizagem	no	ensino	multisseriado	
em	uma	escola	da	zona	rural	do	município	de	Cruzeiro	do	Sul,	no	Acre.	Os	autores	propõem	a	reflexão	acerca	
da educação rural, do ensino multisseriado e da mediação docente no desenvolvimento dos conceitos e 
conteúdos	da	alfabetização	ao	5º	ano	do	Ensino	Fundamental.

Tal como nas outras bases, não encontramos nenhum artigo que tematize a Educação do campo e o Pnaic.

Considerações finais

Confirmou-se,	no	caso	desta	pesquisa,	a	importância	de	se	proceder	ao	Estado	do	Conhecimento	do	tema	
a	que	nos	propusemos	investigar.	O	mapeamento	expõe	a	quantidade	de	produções,	as	ênfases	exploradas	
e, sobretudo, as lacunas encontradas, proporcionando segurança na trajetória de novas pesquisas.

Considerando a pesquisa realizada, percebe-se que o binômio alfabetização e letramento na Educação 
do Campo ainda é um tema pouco discutido nas bases de dados consultadas.

O	fato	de	não	termos	encontrado	trabalhos	que	abordassem	a	Educação	do	Campo	no	contexto	do	Pnaic,	
nem mesmo nos anos de 2013 a 2015, com o Programa então em vigor, em nenhuma das bases consultadas, 
aponta para a originalidade desta pesquisa.
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As Linguagens oral e escrita como prioridades no currículo da 
Educação Infantil na Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes
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Resumo: O estudo analisa as linguagens privilegiadas por professores da Educação Infantil na rede municipal 
do	Jaboatão	dos	Guararapes.	Para	isso,	identificamos	que	linguagens	são	priorizadas	na	prática	do	professor	
e	caracterizamos	as	experiências	pedagógicas	propostas	às	crianças.	Recorremos	teoricamente	a	Malaguzzi	
(1999), Junqueira (2013), entre outros, que discutem sobre um currículo priorizando as linguagens no processo 
de ensino-aprendizagem. Recorremos à pesquisa qualitativa, tendo como campo de investigação um Cemei, 
e como sujeitos participantes duas professoras da segunda etapa da educação infantil. Como procedimento 
metodológico	utilizamos	observação	e	entrevista.	Recorremos	à	análise	de	conteúdo,	 segundo	Bardin	
(2011) para a análise dos dados que nos revelou o espaço privilegiado da linguagem oral e escrita no ensino 
da educação infantil, havendo por isso maior investimento no uso das estratégias e do tempo dedicado à 
abordagem destas linguagens.
Palavras-chave: Currículo. Linguagens. Prática.

Introdução

O atendimento às crianças da educação infantil passou por mudanças significativas ao longo da 
história.	Inicialmente,	esse	atendimento	era	de	cunho	assistencialista	e	tinha	como	finalidade	preparar	a	
criança para uma etapa seguinte, levando os jardins-de-infância a se preocuparem com a socialização e a 
preparação para o ingresso no ensino de primeiro grau, hoje ensino fundamental. Esta preparação acontecia 
através	da	realização	de	vários	exercícios	de	prontidão,	além	de	fortes	elementos	de	educação	moral	e	de	
disciplinarização (BARBOSA, 2006, p.84).

Com a Lei 9394/96, a Educação Infantil amplia seu atendimento e passa a ser entendida como primeira 
etapa	da	Educação	Básica.	Além	disso,	estabeleceu	novas	orientações	para	o	atendimento	das	crianças	de	
0 a 6 anos1 que se afastaram da visão assistencialista e preparatória até então predominante, e passaram a 
ser	vistas	de	maneira	integral,	em	suas	dimensões	cognitiva,	emocional,	social.

1 Até 2006 a Educação Infantil atendia crianças de 0-6 até com a ampliação do ensino fundamental em 2006 esta modalidade passou 
a atender as crianças de 0-5. Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante redação dada pela Lei nº 11.274, 
de 2006.
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Em	decorrência	dessa	formalização,	surgiram	documentos	que	influenciaram	na	sistematização	de	um	
currículo para Educação Infantil, inserindo o cuidar em uma relação de indissociabilidade com o educar. 
O Referencial Nacional Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais	para	Educação	Infantil	(DCNEI)	(CNE/CEB	nº5/2009)	são	documentos	nacionais	voltados	para	essa	
sistematização.

Segundo	as	DCNEI,	em	seu	Art.	3º,

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular 

as	experiências	e	os	saberes	das	crianças	com	os	conhecimentos	que	fazem	parte	do	patrimônio	

cultural,	artístico,	ambiental,	científico	e	tecnológico,	de	modo	a	promover	o	desenvolvimento	

integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.

A sistematização do currículo da Educação Infantil destaca a valorização do que a criança traz consigo, 
suas	múltiplas	experiências	vividas	no	seu	meio	social.	Portanto,	essa	compreensão	curricular	propõe	a	
ampliação dos conhecimentos de mundo das crianças a partir da valorização de seus conhecimentos prévios 
e do acesso a uma diversidade de linguagens que constituem o mundo social em que vivem, e se caracterizam 
como forma de estar no mundo e com ele se relacionar.

Essas	compreensões	nos	levaram	a	questionar	sobre	a	presença	das	linguagens	no	currículo	da	Educação	
Infantil, pois, percebemos que temos responsabilidade em proporcionar as crianças esta multiplicidade 
de linguagens,no entanto, será que a prática do professor materializa o que garante a DCNEI? O interesse 
em	estudar	esta	 temática	está	 também	articulado	a	minha	 trajetória	profissional	como	Coordenadora	
Pedagógica do referido município, onde participo do processo de formação continuada dos professores da 
rede municipal e do acompanhamento pedagógico da prática desses professores em turmas da Educação 
Infantil.	A	articulação	entre	a	experiência	profissional	e	as	inquietações	teóricas	construídas	nos	inquietaram	
em querer saber que linguagens são privilegiadas por professores da Educação Infantil no ensino de turmas 
da 2ª etapa na Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes, se constituindo nosso problema investigativo.

Diante disso, buscamos analisar que linguagens são privilegiadas por professores da Educação Infantil no 
ensino	de	turmas	da	2ª	etapa	na	Rede	Municipal	do	Jaboatão	dos	Guararapes,	identificando	as	linguagens	
privilegiadas	nas	turmas	da	segunda	etapa	da	educação	infantil,	caracterizando	as	experiências	pedagógicas	
propostas pelas professoras no ensino às crianças.

Para responder à nossa inquietação, organizamos este trabalho em quatro momentos: no primeiro, o 
referencial teórico preocupa-se com a discussão sobre o sujeito da educação infantil e o currículo que o 
atenda.	A	metodologia,	por	sua	vez,	apresenta	o	percurso	construído	na	pesquisa,	que	nos	aproximou	do	
campo empírico e possibilitou compreender a realidade através dos instrumentos metodológicos utilizados e 
da técnica de análise de dados escolhida, e que gerou o terceiro momento, onde apresentamos as linguagens 
priorizadas	nas	práticas	observadas.	Finalizamos	com	as	nossas	considerações	finais.

Referencial teórico

O percurso de nossa discussão teórica inicia através de um breve resgate sobre como aconteceu a construção 
social	da	infância	e	como	as	crianças	deixaram	de	ter	um	atendimento	assistencialista	e	passaram	a	ser	sujeitos	
de	direitos,	na	intenção	é	compreendermos	infância	hoje.	Depois	situamos	discussões	em	torno	do	currículo	
para a educação infantil que priorize as linguagens no processo de ensino e aprendizagem das crianças.

De que criança estamos falando?

No passado a criança era considerada como um adulto em miniatura por não haver diferença entre o 
mundo	adulto	e	o	mundo	infantil.	Era	considerada	como	um	ser	“nulo”	que	apesar	de	presente,	não	fazia	
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parte	do	contexto	dos	adultos,	por	isso	o	tratamento	social	dispensado	a	criança	era	igual	ao	de	adultos.	Ser	
criança se referia a um período breve da vida, pois logo se misturava a dos mais velhos. Elas participavam de 
todos os assuntos da sociedade, e os conhecimentos eram adquiridos pela convivência social. 

Na contemporaneidade, as crianças são vistas através de um modo ativo de ser e habitar o mundo, elas 
atuam	na	criação	de	relações	sociais,	nos	processos	de	aprendizagem	e	de	produção	de	conhecimento	
desde muito pequenas. Cada momento histórico apresenta uma concepção de criança, que, em certa 
medida,	influencia	o	atendimento	na	educação	infantil.	Passamos	por	períodos	de	assistência	aos	carentes,	
preparação para o ensino fundamental e na atualidade as crianças são vistas como sujeito de direitos, 
buscando desenvolver nas crianças seu potencial em cada momento da sua vida, com vistas a uma infância 
vivida	de	forma	significativa	e	com	uma	diversidade	de	formas	de	se	expressar.

Mas,	é	preciso	compreendermos	que	as	relações	sociais	são	influenciadas	por	cada	momento	histórico,	
nesse	sentido,	o	estudo	sobre	a	infância	está	vinculado	a	vários	olhares,	pois	existem	diferentes	perspectivas	
infância,	cada	uma	com	suas	particularidades	e	consequências	para	as	relações	sociais.	Além	disso,	como	
seres	plurais,	a	 infância	é	uma	experiência	heterogênea,	e	assim,	as	diferentes	experiências	de	 infância	
variam	de	acordo	com	vários	fatores:	gênero,	espaço	geográfico,	classe	social	etc.	Consideramos	que	essas	
especificidades	da	infância	precisam	ser	consideradas	ao	se	pensar	no	currículo	proposto	e	vivenciado	na	
educação infantil.

O currículo na educação infantil

O campo curricular é bastante amplo e ao longo da história diversas teorias buscaram compreender 
e instituir um modelo de currículo de acordo com os interesses sociais da época. Neste artigo, buscamos 
entender o currículo como

resultante	de	práticas	educativas	pensadas	e	vividas,	considerando	as	experiências	diversas,	cons-

truídas	através	das	relações	estabelecidas	que	incidem	sobre	a	identidade	dos	sujeitos,	e	envolve	

não só os conhecimentos sistematizados, mas, também, os esforços pedagógicos são elementos 

curriculares. Portanto, a prática pedagógica é orientada e orienta o currículo, opondo-se sua 

redução	a	uma	sequência	de	conteúdos,	a	algo	rígido,	fixo,	estático,	limitado	às	determinações	

externas	a	um	contexto	educacional	específico.	(GUIMARÃES,	2015,	p.69)

Assim,	o	currículo	se	materializa	através	da	interação	e	na	prática	pedagógica,	sendo	flexível,	considerando	
as	experiências	que	as	crianças	trazem	e	a	identidade	dos	sujeitos.	Esta	visão	de	currículo	é	oposta	ao	que	foi	
vivido com as crianças por muito tempo na educação infantil, onde havia a preocupação maior na preparação 
para	o	ensino	fundamental,	e	o	currículo	vivido	com	elas	eram	as	sequências	de	conteúdos	não	respeitando	
as	singularidades	das	crianças	e	as	construções	realizadas	em	cada	contexto	educacional.

Nesta perspectiva, recorremos a Faria e Salles (2012), que sistematiza a compreensão sobre o currículo 
na Educação Infantil como sendo:

...um	conjunto	de	experiências	culturais	de	cuidado	e	educação,	relacionadas	aos	saberes	e	co-

nhecimentos	intencionalmente	selecionadas	e	organizadas	pelos	profissionais	de	uma	IEI,	para	

serem vivenciadas pelas crianças, na perspectiva de sua formação humana. É um dos elementos 

da Proposta Pedagógica, devendo ser norteado pelos pressupostos que a orientam e se articular 

com	os	demais	elementos	nela	definidos.	(FARIA	e	SALLES,	2012,	p.32)

Desta	forma,	o	currículo	é	visto	como	um	conjunto	de	experiências	selecionadas	que	busca	a	formação	
humana,	no	caso	da	educação	infantil,	tais	experiências	e	os	saberes	que	serão	vividos	pelas	crianças	é	fruto	
de	escolhas	que	os	professores	fazem.	Essas	escolhas	influenciarão	a	formação	da	identidade	dos	sujeitos.
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Malaguzzi	 (1999),	ao	analisar	a	experiência	desenvolvida	em	Reggio	Emilia2, apresenta o currículo 
emergente para Educação Infantil. Esta abordagem entende a infância como uma categoria social, pois cada 
tempo cultural e cada tempo histórico produzem sua compreensão de infância. E, no processo de ensino e 
aprendizagem, crianças, educadores e famílias são tomados como protagonistas.

No	contexto	brasileiro,	a	preocupação	com	o	currículo	da	educação	infantil	é	recente	e	vem	sendo	
apontado como um dos territórios onde os avanços estão mais lentos (ARROYO, 2011). É a partir da LDBEN 
nº	9.394/96	que	surge	um	marco	sistematizador,	seja	ao	definir	a	necessidade	de	um	currículo	de	base	
nacional	(Art.	26),	seja	na	definição	da	finalidade	desta	etapa	de	ensino,	a	saber:

A	educação	infantil,	primeira	etapa	da	educação	básica,	tem	como	finalidade	o	desenvolvimento	
integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade (Art. 29).

Buscando este desenvolvimento integral, o atendimento à criança envolve uma diversidade de aspetos, 
como	o	cuidado	com	o	corpo,	a	saúde,	a	alimentação,	a	afetividade	através	da	construção	de	vínculos,	os	
aspectos cognitivos onde são oportunizados os diversos saberes de forma articuladas, e de acordo com a 
faixa	etária	de	cada	criança.

Outro marco dessa organização curricular ocorreu em 1998, com o lançamento do Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) pelo Ministério da Educação. Este documento está voltado para 
reflexão	sobre	as	características	da	referida	etapa	de	ensino	e	também	para	subsidiar	a	elaboração	dos	
currículos em cada unidade educacional. O RCNEI, em coerência com a LDBEN, percebe a criança em todos 
os seus aspectos de desenvolvimento, isto é, físico-motor, cognitivo e sócio-afetivo.

Em 2009, são as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, instituídas através da Resolução 
Nº05/2009,	 trazem	a	garantia	do	atendimento	das	crianças	de	04	e	05	anos	e	orienta	que	as	propostas	
pedagógicas das escolas considerem a criança no centro do planejamento pedagógico, respeitando os 
princípios éticos políticos e estéticos, onde se respeite as singularidades e as diferentes culturas e o direito 
da	cidadania.	Há	também	um	direcionamento	para	uma	proposta	curricular	por	linguagens,	onde	as	crianças	
terão	assegurados	a	brincadeira,apreciação	da	 linguagem	oral	e	escrita	apropriação	das	contribuições	
históricas e culturais, preservação e o conhecimento da biodiversidade.

Nesta perspectiva, ao planejar, o professor precisa ter a clareza das diversas linguagens que estão 
presentes	no	cotidiano	e	é	a	partir	desta	compreensão	que	iremos	dialogar	no	próximo	tópico.

Que linguagens são essas?

Nas	relações	sociais	em	diversos	contextos,	os	seres	humanos	recorrem	a	diferentes	linguagens	para	se	
expressarem.	Além	disso,	qualquer	realização	humana	é	expressa	e	se	constitui	por	meio	de	linguagens.	Desta	
forma, as crianças ao nascerem se inserem em um mundo de linguagens, e buscam interagir com ele através 
recorrendo para isso a uma multiplicidade de linguagens.

De	acordo	com	Bassedas,	Huguet	e	Solé:

As linguagens ou as formas de representação da realidade, cada uma a seu nível, constituem 

instrumentos	que	possibilitam	as	interações,	a	comunicação,	a	representação	e	a	expressão	

do pensamento, dos sentimentos, das vivências, etc. Assim, entendemos que é importante as 

crianças vivenciarem a manifestação da alegria representada de diferentes maneiras e que 

2 Regio Emília é uma cidade de 130.000 habitantes na região próspera e progressista de Emilia Romagna, no nordeste da Itália. Seu sistema 
municipal de educação para a primeira infância tornou-se reconhecido e aclamado como um dos melhores sistemas de educação do 
mundo. O sistema surgiu a partir de um movimento após a segunda guerra a partir da colaboração dos pais. (EDWARDS, C.; GANDINI, 
L.; FORMAN, G. As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância, 1999).



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 449

todas	são	válidas	em	diferentes	situações	(através	da	música,	de	uma	canção	alegre,	rindo	ou	

dançando	em	uma	expressão	corporal,	fazendo	um	desenho	plástico	e	dizendo	palavras	com	

uso	de	linguagem	verbal.	(BASSEDAS,	HUGUET	e	SOLÉ,	1999,	p.74)

Nesta perspectiva, as linguagens são modos por onde representamos nossos pensamentos e sentimentos, 
as	crianças	mesmo	antes	de	desenvolver	a	linguagem	oral	já	se	expressam	através	do	choro,	do	olhar,	do	
gesto,	dos	sons	e	das	brincadeiras,	desta	forma,	as	elas	se	relacionam	com	mundo	exterior	através	das	diversas	
linguagens	interagindo	com	o	meio	que	a	cerca	de	diferentes	formas	por	exemplo	na	linguagem	da	arte	
através	de	seus	traços	e	expressões,	na	linguagem	corporal	elas	se	expressam	e	aprendem	com	o	corpo,	por	
meio da fantasia sobre sua própria cultura etc.

As DCNEI direcionam para uma organização curricular por linguagens, distanciando-se de uma organização 
por	conteúdos,	havendo	prioridade	nas	interações	das	crianças,	oportunizando-se	as	mesmas	possibilidades	
lúdicas	de	aprendizagem.

Junqueira	(2013)	apresenta	uma	lista	de	conteúdos-linguagens3 para serem vivenciados com as crianças: 
Linguagem oral, linguagem espaço temporal, linguagem plástico-visual, linguagem sonoro-musical, 
linguagem gestual-corporal, linguagem do jogo simbólico, linguagem visual e verbal, linguagem da natureza, 
linguagem culinária, linguagem da alimentação, linguagem da higiene, linguagem do sono, linguagem dos 
cuidados, linguagem escrita, linguagem da acolhida e da despedida (2013, p.16-18).

Essas	 linguagens-conteúdos	se	efetivam	através	do	planejamento	do	professor	que	está	organizado	
em	duas	partes,	a	cheia	e	a	vazia.	A	parte	cheia	se	refere	àquela	onde	o	professor	seleciona	os	conteúdos-
linguagens	que	serão	trabalhadas	com	as	crianças	e	a	parte	vazia	é	aquela	que	resulta	das	interações	com	
a criança, entre as crianças e as diversas linguagens.

Ao destacar a interação como norteadora da aprendizagem, Junqueira (2013)valoriza o diálogo entre 
as crianças e professor, destacando a organização curricular por linguagens como busca pela integração 
entre	os	diversos	conteúdos-linguagens,	oportunizando	as	crianças	vivenciarem	experiências	por	meio	da	
brincadeira de faz de conta, dos jogos de regras, do desenho, da dança, da leitura etc. Desta maneira, rompe 
com a perspectiva onde o professor é o centro da prática pedagógica, passando a dá voz e vez as crianças 
que passam a serem ouvidas e respeitadas.

Metodologia

Numa perspectiva qualitativa, buscamos neste estudo analisar que linguagens são privilegiadas por 
professores da Educação Infantil no ensino de turmas da 2ª etapa na Rede Municipal do Jaboatão dos 
Guararapes. Para isso, optamos por realizar uma pesquisa de campo de campo de inspiração qualitativa.

Realizamos a pesquisa em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) inaugurado recentemente, 
localizado em um bairro onde predominam famílias de classe economicamente desfavorecida e com certo 
índice de violência. Este Cemei foi selecionado por atender, em termos estruturais, os indicadores de qualidade 
propostos pelo MEC, apresentando espaços e ambientes adequados ao desenvolvimento de atividades com 
as crianças na Educação Infantil – como o de recreação, parque, biblioteca, cantinho de areia, salas com 
espaços adequados e acervos de qualidade.

No Cemei, selecionamos duas turmas para realizarmos a pesquisa. Essas turmas foram escolhidas em 
função	das	professoras	selecionadas	como	sujeitos	da	pesquisa.	Essas	turmas	foram	da	2º	etapa	da	Educação	
Infantil	uma	do	primeiro	turno	1º	Ano	A,	que	atende	crianças	de	4	anos,	e	a	do	2º	Ano	D,	que	atende	crianças	
de 5 anos do segundo turno4.

3 Junqueira (2013) utiliza como sinônimas as expressões conteúdos-linguagens e linguagens-conteúdos.
4 Na rede municipal de ensino em Jaboatão dos Guararapes, a educação infantil está organizada em duas etapas: a primeira etapa for-

mada por criança de meses a três anos, caracterizada como creche, e a segunda etapa formada de crianças de 04 e 05 anos, as quais 
fazem parte da pré-escola.
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Como sujeitos da pesquisa, selecionamos duas docentes efetivas de turmas das duas etapas da educação 
infantil atendidas no Cemei. Essa delimitação se deu por considerarmos que um professor efetivo está 
vinculado	a	uma	carreira,	participando	das	formações	continuadas	e	outros	investimentos	realizados	pela	
rede de ensino, tendo assim mais tempo de se apropriar da sua proposta pedagógica do município.

Como instrumentos de coleta de dados recorremos à observação, à entrevista semi estruturada e ao 
questionário. O questionário foi utilizado como instrumento para caracterizar as participantes da pesquisa, 
preenchidos	nos	primeiros	dias	das	observações.

A observação das aulas ocorreu com um total de 20 horas, recorremos ao diário de campo para o registro 
de	nossas	observações,pois	é	“o	principal	instrumento	de	trabalho	de	observação”	(MINAYO,	2013,	p.71).	As	
entrevistas permitiram o aprofundamento de alguns pontos observados na prática das docentes que foram 
registradas no diário de campo.

Para	análise	dos	dados	obtidos	recorremos	à	técnica	de	análise	de	conteúdo	segundo	(BARDIN,	2011).	
Primeiramente,	 tabulamos	as	ações,	finalidades	e	as	 linguagens	conteúdos	encontradas	no	trabalho	das	
professoras,	o	que	gerou	uma	outra	tabulação	na	qual	encontramos	os	conteúdos-linguagens	priorizadas	
pelas professoras no seu fazer pedagógico.

As linguagens vivenciadas no ensino da Educação Infantil

A análise dos dados realizada permitiu-nos conhecer as linguagens priorizadas pelas professoras no ensino 
da educação infantil, revelando também as formas como essas linguagens são ensinadas. Nesse sentido, 
apresentaremos de maneira articulada as linguagens e as formas de ensiná-las.

O trabalho desenvolvido pelas professoras junto às crianças está articulado ao planejamento do Cemei, 
organizado	por	temáticas	semestrais,	decididas	em	reuniões	pedagógicas	pelo	corpo	docente,	supervisão	
e gestão escolar. A partir do tema geral, as professoras planejam as atividades a serem desenvolvidas no 
cotidiano	com	as	crianças.	Pudemos	observar	atividades	vinculadas	ao	tema	“A	origem	dos	índios,	conhecendo	
um pouco do dia a dia dos índios”.

As	professoras	sinalizaram	que	eram	flexíveis	no	seu	planejamento,	em	função	de	atender	a	curiosidade	
das crianças, no dizer de Junqueira (2012), elas estavam com o planejamento cheio e com a parte vazia para 
ser preenchida com as crianças.

Outro aspecto observado diz respeito à organização da sala, realizada através do agrupamento de 
crianças, distribuídas em mesinhas coloridas, disponibilizadas na forma de círculo, o que favorece a interação 
entre as crianças e destas com a professora, além de facilitar a circulação no espaço da sala. Percebemos 
que na movimentação da professora durante a realização das atividades propostas, era realizada a ação 
de	mediadora	do	conhecimento,	favorecendo	as	zonas	de	desenvolvimento	proximal5, pois ela permanecia 
nas	mesas	potencializando	desafios	e	explicando	individualmente	quando	necessário.	Em	outros	momentos	
simplesmente	ficava	junto	às	crianças	elogiando,	ou	mesmo	estimulando	o	desempenho	das	mesmas.

Na organização da rotina, algumas atividades eram permanentes e comuns às duas turmas como: oração, 
músicas,	atualização	do	calendário,	quadro	de	quantos	somos	e	a	chamadinha	com	o	nome	das	crianças.	Tais	
atividades ocorriam diariamente e o que as diferenciava eram as estratégias didáticas utilizadas. Destacamos 
também	que,	durante	a	realização	das	atividades,	vários	desafios	foram	propostos	às	crianças	e	as	professoras	
instigavam a curiosidade e valorizam a participação tanto na oralidade quanto através de outras formas de 
expressão.

No que diz respeito às linguagens priorizadas pelas professoras no ensino da educação infantil, percebemos 
a predominância das linguagens oral e escrita. Além destas, estão presentes também: linguagem da acolhida, 
linguagem dos cuidados, linguagem sonoro-musical, linguagem corporal, linguagem espaço-temporal, 

5 Vygotsky chamou de desenvolvimento proximal a capacidade de resolver situações problema com ajuda de um adulto ou parceiro 
mais experiente.
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linguagem lógica-matemática, linguagem da alimentação, linguagem visual e verbal, linguagem plástico-
visual, linguagem da despedida, linguagem do jogo simbólico (brincadeiras de faz-de-conta), linguagem das 
brincadeiras em geral e linguagem da natureza6.

No que diz respeito às linguagens do acolhimento, a espaço-temporal, a da natureza, a sonora musical 
e da matemática estas também faziam parte das atividades permanentes nas turmas, no entanto, as três 
primeiras tinham uma abordagem diária com menor intensidade, ou seja, eram vivenciadas em momentos 
pontuais, enquanto a sonoro-musical estava presente ao longo de toda a aula.

A linguagem sonoro-musical, apesar de estar presente em todas as aulas, ela se caracteriza como meio 
para	o	ensino	de	outra	linguagem	ou	regras	de	comportamentos,	com	pouca	exploração	dos	elementos	que	
caracterizam esta linguagem como o som, os ritmos. Momentos de entrada e saída das crianças, de fazer 
filas,	pegar	a	merenda,	lavar	as	mãos	entre	outros,	são	antecedidas	pelo	uso	de	canções:	“Com	a	água	bem	
limpinha,	minhas	mãos	eu	vou	lavar,	obrigada	torneirinha,	por	deixar	ela	passar,	chuá,	chuá...”	(cantam	as	
crianças	ao	lavarem	as	mãos,	divididas	em	duas	filas,	uma	de	menino	e	outra	de	menina).	(Extrato	do	diário	
de campo da turma B, do dia 19/04).

A	linguagem	lógico-matemática	foi	vivenciada	durante	as	observações	no	preenchimento	do	quantos	
somos, onde se utiliza da contagem oral e do registro matemático, e no momento da observação da girafa 
de medidas, onde seriam marcados o tamanho das crianças em aulas posteriores. Percebemos que a sala 
possuía um ambiente matematizador.

A linguagem plástico-visual foi vivenciada pelas crianças através do desenho e modelagem. Observamos 
que em nenhum momento foi oferecido desenho estereotipado às crianças. As professoras demonstraram 
valorizar o poder criativo das crianças, como ocorreu em uma das atividades propostas pela professora A 
que, após uma conversa sobre os indígenas, solicitou às crianças que desenhassem um índio do jeito que 
eles imaginavam que eles eram nos dias de hoje. Durante a realização da atividade ela passou nas mesas 
organizando, para que os desenhos fossem realizados na horizontal, passando uma barra com giz de cera em 
volta do quadro. Também solicitou que as crianças escrevessem seu nome no desenho. A forma de valorização 
do	desenho	das	crianças	se	aproxima	da	abordagem	de	Reggio	Emilia,	pois	nesta	abordagem	as	crianças	
escrevem comentários e são estimuladas a falarem sobre seus desenhos de acordo com sua imaginação.

As	demais	linguagens	foram	abordadas	em	momentos	específicos	e,	por	vezes,	suas	finalidades	estiveram	
vinculadas ao trabalho com as temáticas selecionadas no planejamento coletivo.

A socialização e a interação são tomadas como potencializadoras do desenvolvimento e da aprendizagem 
das crianças. Apesar disso, os momentos de brincadeira foram presenciados com menos frequência. No 
entanto, as crianças subvertendo a ordem, pois, durante a realização de atividades, faziam o que a professora 
solicitava	e,	ao	mesmo	tempo,	brincavam,	cantando	músicas,	brincando	de	roda,	correndo	na	sala.	Isto	mostra	
que nesta fase da vida o brincar é inerente as crianças e, mesmo quando o comando dado pela professora 
era realizar atividade escrita, elas buscavam estratégias e brincavam entre os pares.

Além	desses	momentos,	a	 linguagem	do	 jogo	simbólico	está	presente	em	situações	planejadas	pela	
professora, como as brincadeiras de faz-de-conta, que representaram momentos de muita descoberta do 
grupo, pois eles, através do brincar, passaram muito da cultura do bairro que estão inseridas.

Observamos que a professora tinha clareza da importância do brincar para o desenvolvimento das 
potencialidades das crianças, pois, valorizou o brincar-de-faz-conta em uma das aulas observadas, a através 
da	organização	do	ambiente	para	que	a	brincadeira	ocorresse,	seja	ficando	junto	às	crianças	como	uma	
observadora atenta e respeitosa quanto aos interesses das crianças. Vale destacar que neste momento de 
brincadeira,	em	especial,	observamos	a	presença	de	crianças	exercendo	papeis	de	 liderança,	através	da	
condução das brincadeiras. Além disso, a interação e prazer parece sinalizar o fortalecimento de laços de 
amizades entre eles. 

6 Esta classificação das linguagens está baseada em Junqueira (2012).
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Ao término das nossas análises constatamos que a prática das professoras contempla um currículo com as 
diferentes linguagens, nele as crianças são vistas como sujeitos de direitos, onde as atividades pedagógicas 
estão voltadas para um trabalho de promoção da autonomia.

Linguagens oral e escrita como prioridades no currículo da Educação Infantil

Mesmo considerando a diversidade de linguagens abordadas na educação infantil, discutidas anterior-
mente, são as linguagens oral e escrita que recebem maior investimento de tempo e de estratégias utiliza-
das. O ensino destas linguagens ocorre de maneira articulada com a linguagem escrita, predominantemente. 
Não	percebemos,	por	exemplo,	momentos	específicos	de	oralidade	planejados	como	poderiam	acontecer	
através	de	situações	de	entrevistas	ou	exposição.	Na	vivência	desta	linguagem,	predominavam	os	relatos	
de	experiência	do	cotidiano	das	crianças,	e	situações	de	comunicação	entre	as	crianças	e	professora.

Com relação a linguagem escrita, houve um intenso investimento no reconhecimento dos nomes das 
crianças,	recorrendo	para	isso	a	estratégias	lúdicas.	Uma	dessas	atividades	foi	a	realização	da	chamadinha,	
onde	as	crianças	escolhidas	para	serem	ajudantes	do	dia	–	um	menino	e	uma	menina	–	ficaram	na	liderança	
desse	momento,	para	isso,	fixavam	no	painel	os	nomes	que	a	professora	retirava	de	um	saquinho:

- é uma menina, a letra inicial do nome é M! (a professora retira um dos nomes do saco e começa 
a fornecer pistas)
- Miriam! (respondem as crianças em grande coro)
- e Miriam termina com A é? (pergunta a professora, pois na sala tinha mais de uma criança com 
a letra M então dava uma nova pista,)
- é não, é Maria! (algumas crianças diziam)
- E esta quem é? Uma menina com a letra A? (pergunta a professora)
- Amanda! (dizem as crianças em grande côro, pois só tinha Amanda que iniciava o nome com 
letra A)
(Trecho do Diário de campo da Turma A, do dia 05/04/16)

Assim prosseguiu a chamada até colocar o nome de todos os presentes no painel. Esta atividade possibilitou 
o envolvimento da turma, pois todos estavam atentos e queriam responder rapidamente à solicitação da 
professora.	Desta	forma,	a	linguagem	oral	e	escrita	foi	bastante	explorada,	envolvendo	um	trabalho	onde	as	
crianças	refletiam	sobre	os	sons.

A valorização da linguagem oral e do trabalho com os nomes das crianças é reconhecido pelas professoras: 
“a	oralidade,	a	coordenação,	o	nome,	porque	o	nome	é	a	identidade	deles,	né,	do	nome	deles	é	que	eles	
vão aprender o nome de outras pessoas, o nome de outros lugares, consequentemente vão aprender a ler e 
escrever” (Trecho da entrevista da professora B).

Articulada a estas linguagens está a valorização e incentivo da leitura. Percebemos que havia o 
planejamento e organização do espaço da sala, geralmente através de uma grande roda das crianças sentadas 
no chão, como ilustra o trecho a seguir:

-	Lembram	do	filme	que	assistimos?	(a	professora	pergunta	as	crianças	)

-	Sim!	(algumas	crianças	respondem)	Em	seguida	há	um	breve	resgate	do	filme	indígena	que	a	

turma assistiu no dia anterior.

- Vocês ouvirão uma lenda indígena sobre a Vitória Régia. Quem será esta Vitória Régia? Será a 

Vitória da nossa sala? A lenda da vitória Régia é a história de uma índia sonhadora. (a maioria 

das crianças faz silêncio)

- Será que Naiá vai conseguir o seu sonho? Ela vai conseguir chegar perto da Jacy (lua)? 

(perguntava	a	professora	enquanto	contava	a	história	e	mostrava	as	ilustrações	do	livro,	as	

crianças demonstravam bastante interesse)
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- O que será que vai acontecer? (a professora parou a história e questionou)

-	Ela	vai	pular	no	rio	e	desaparecer!	Ela	vai	virar	flor!	(uma	criança	falou	,após	uma	delas	pedir	

silêncio, então a professora dá continuidade à história). (Trecho do Diário de campo da Turma 

A, do dia 08/04/16)

Na realização desta atividade a professora desenvolveu diferentes estratégias de leitura, instigou o 
conhecimento	prévio	da	turma,	mostrou	ilustrações,	mudou	o	tom	da	voz	em	momentos	específicos,	e	ainda,	
realizava	pequenas	paradas	para	gerar	curiosidade	nas	crianças.	Ao	final	da	leitura,	conversou	com	as	crianças	
sobre a história.

Além da roda, o trabalho com a leitura faz parte da rotina das turmas através do cantinho de leitura 
bastante visitado pelas crianças. Associado a este cantinho há o momento em que elas escolhem um livro 
para	ler,	leitura	essa	que	ocorria	de	diversas	maneiras:	individualmente,	em	duplas,	entre	outras.	Há	ainda	a	
ida das crianças à biblioteca como atividade de reconhecimento da importância da leitura.

Em síntese, podemos considerar as linguagens oral e escrita, e a leitura, priorizadas no ensino da educação 
infantil, podem indicar uma visão pedagógica sobre o modo da criança de ser e estar no mundo, ao sinalizarem 
serem estas as linguagens mais relevantes para o desenvolvimento e vivência de práticas sociais na infância.

Considerações finais

No caminho percorrido buscamos analisar que linguagens são privilegiadas por professores da Educação 
Infantil no ensino de turmas da 2ª etapa na Rede Municipal do Jaboatão dos Guararapes. Através das nossas 
análises percebemos que o Cemei trabalha com a concepção interacionista onde se valoriza a interação entre 
os	pares	e	se	aproximam	em	alguns	aspectos	da	Abordagem	de	Reggio	Emília,	onde	há	uma	valorização	da	
fala	das	crianças	e	as	professoras	fazem	um	exercício	de	escuta.

No que se refere ao ensino das linguagens, os dados coletados sinalizam que as professoras trabalham 
com as diferentes linguagens no ensino da Educação Infantil, havendo maior investimento na linguagem oral e 
escrita, prevalecendo um trabalho a partir do nome das crianças. Constatamos que a diversidade de linguagens 
está presente na prática de ambas as professoras, apresentando diferenças nas formas de abordá-las.

Nas duas turmas foi realizado um trabalho pedagógico de muita interação, porém, sentimos falta da 
roda de conversa que consideramos um elemento da rotina de turmas da educação infantil, o diálogo inicial 
existia,	no	entanto,	o	ambiente	da	roda	não	era	organizado.	Na	rotina	das	salas,	identificamos	à	existência	
de	atividades	que	são	permanentes	como,	a	acolhida	de	forma	carinhosa,	momento	da	música,	a	chamada	
interativa	com	caráter	lúdico	e	participativo,	o	preenchimento	do	calendário,	o	quadro	do	quanto	somos	e	
a	exposição	dialogada,	este	era	um	momento	muito	significativo,	em	que	professoras	estabeleciam	relação	
de escuta atenta e davam voz as crianças, desta forma elas tinham oportunidade de interagir com colegas e 
professora	expondo	pontos	de	vistas.	Os	elementos	supracitados	sinalizam	que	existem	linguagens	de	ensino	
específicas	as	docentes	da	educação	infantil,	pois	identificamos	momentos	estruturantes	do	seu	trabalho,	
que	são	permanentes	e	comuns	as	turmas,	no	entanto,	isto	precisa	ser	verificado	em	um	trabalho	posterior.

Esperamos	que	este	estudo	venha	contribuir	com	as	discussões	contemporâneas	a	respeito	da	infância,	
e aponte caminhos para que possamos oferecer as crianças a vivência em práticas educativas que assegure 
a	construção	de	múltiplas	linguagens	no	espaço	escolar.
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A linguagem escrita na Educação Infantil:  
reflexões sobre o seu (não) lugar

Natália Marina Dantas Cunha1

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo: A	escrita	nas	sociedades	letradas	ocupa	um	papel	central	na	vida	das	pessoas,	promovendo	interações,	
acesso	à	informações	e	inserção	em	práticas	relevantes	socialmente.	Seu	aprendizado,	considerado	direito	
humano,	 implica	em	 interações	e	mediações	sistemáticas	e	 intencionais	em	que	os	aprendizes	possam	se	
apropriar de sua função, sua natureza e funcionamento. Sendo uma prática cultural, a escrita precisa ser 
propiciada	desde	cedo	às	crianças,	como	uma	das	múltiplas	linguagens	pelas	quais	elas	podem	se	relacionar	
com o mundo e produzir cultura, logo esse processo pode iniciar-se na Educação Infantil, sem que haja proposito 
de alfabetização ou antecipação/preparação para a etapa seguinte, o Ensino Fundamental, bem como, sem 
prejuízo	de	outras	experiências	necessárias	às	crianças,	como	a	brincadeira	e	outras	linguagens.	Logo,	visa-se	
respeitar	as	especificidades	das	crianças	pequenas	e	da	escrita	enquanto	linguagem,	tomando	como	relevante	
a perspectiva das crianças em relação à própria escrita.
Palavras-chave: Linguagem escrita. Educação infantil. Práticas pedagógicas.

Introdução

Numa perspectiva atual a Educação Infantil é reconhecida como etapa inicial da Educação Básica com 
função	pedagógica	de	educar-cuidar	e	promover	o	desenvolvimento	integral	das	crianças	mediante	interações	
sociais	e	compartilhamento	das	práticas	da	cultura:	conhecimentos	do	mundo	natural	e	social,	múltiplas	

1 Mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Membro do 
Grupo de Pesquisa Processos de Aprender e Ensinar na Educação Infantil.
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linguagens e brincadeiras. Torna-se, dessa forma, espaço legítimo de inserção da linguagem escrita, como 
prática	cultural,	desde	que	se	respeite	as	especificidades	das	crianças,	reconhecendo-se	suas	necessidades,	
interesses e potencialidades de produzir cultura e da escrita enquanto linguagem, prática cultural.

Desse	modo,	a	inserção	da	escrita	nessa	etapa	educacional	como	objeto	de	conhecimento	e	experiência	
para	as	crianças	precisa	acontecer,	sem	finalidade	formal	de	alfabetização	e	sem	prejuízo	de	experiências	
infantis	com	outras	diversas	linguagens,	principalmente	a	brincadeira,	em	situações	mediadas	de	interações	
significativas,	intencionais	e	lúdicas,	aproximando-se	dos	modos	como	a	escrita	existe	na	sociedade,	com	
função social e sentido.

A presente pesquisa desenvolvida objetiva analisar modos como a linguagem escrita é vivenciada e 
significada	por	crianças	e	professores	dessa	etapa	educacional.	A	metodologia	assume	os	princípios	da	
investigação qualitativa, da abordagem histórico-cultural de L. S. Vygotsky e do dialogismo de M. Bakhtin, 
segundo	os	quais,	nas	pesquisas	que	têm	com	foco	os	processos	humanos	o	objeto	é	o	texto,	visto	que	tais	
processos	são	compreendidos	como	produção	de	sentidos	a	partir	das	significações	dos	sujeitos	envolvidos.

A	metodologia	assume	os	seguintes	procedimentos:	análise	documental,	sessões	de	observação	do	tipo	
semi participativa em uma turma da Educação Infantil e entrevistas do tipo semi estruturado com crianças 
e professora da turma observada. O estudo foi realizado em uma Instituição de Educação Infantil da rede 
pública	de	Natal/RN	–	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	–	CMEI,	em	uma	turma	de	nível	IV,	com	crianças	
na	faixa	etária	de	5	anos.	Como	aportes	teóricos	temos	Vygotsky	(2007),	Kramer	(1999),	Smolka	(1988),	Brandão	
(2010), Carvalho (1999), Craidy (2001), dentre outros.

Diante	das	observações	 realizadas	admitimos	a	necessidade	de	 repensar	a	 inserção	da	escrita	na	
Educação	 Infantil,	não	como	adorno,	ornamento	de	paredes,	o	que	 indica	uma	significação-apropriação	
de	ideias	inovadoras	de	modo	restrito	e	lacunar;	mas	linguagem:	inter-ação	pela	palavra,	com	finalidades	
sociais	reais,	em	contextos	significativos	de	uso,	que	possibilitem	às	crianças	compreender	o	quê,	para	que	e	
como	escrevem,	mediante	a	produção	e	compreensão	(mediada)	de	textos	escritos	reais,	enquanto	unidades	
de	sentido,	podendo	envolver	outras	linguagens,	como	o	desenho	e	a	brincadeira,	conforme	definido	nas	
Diretrizes Curriculares Nacionais (2009).

É	necessário	pensar	o	trabalho	com	a	língua	escrita	de	modo	que	este	respeite	as	especificidades	da	criança	
pequena,	o	que	implica	uma	ruptura	dos	modos	como	essa	linguagem	tem	sido	significada	e	vivenciada	
no	contexto	da	Educação	Infantil.	Logo,	corroboramos	com	Neves,	Castanheira	e	Gouvêa	(2015,	p.218)	ao	
apontar a necessidade de se debater o lugar que a escrita ocupa ou deve ocupar na vida das crianças, estando 
estas	no	ambiente	escolar	ou	fora	dele,	haja	vista	que	a	linguagem	exerce	um	papel	central	nas	sociedades	
contemporâneas, vez que a cultura letrada faz parte do nosso cotidiano.

Por serem sujeitos sociais, as crianças, ainda pequenas, interagem com o mundo e a depender da qualidade 
das	interações	passam	a	se	apropriar	mais	ou	menos	dos	objetos	de	sua	cultura,	assim,	as	práticas	de/com	
a	escrita	devem	se	dar	em	situações	reais	de	uso,	ou	seja,	por	meio	de	experiências	significativas,	onde	os	
materiais	possam	ser	lidos,	explorados	em	contextos	reais	de	significação	e	em	suas	múltiplas	possibilidades,	
como	aponta	Carvalho	 (1999,	p.98).	A	 isto	se	deve	o	aprendizado	da	escrita,	 implicando	em	mediações	
sistemáticas	e	intencionais	nas	situações	diárias,	respeitando	as	crianças	enquanto	sujeitos	de	aprendizagem,	
com	suas	necessidades	lúdicas,	bem	como	a	escrita	enquanto	linguagem.

Deste	modo,	é	preciso	que	professores	propiciem	essa	interação	a	fim	de	que	a	escrita	se	torne	algo	
relevante	e	necessário	à	vida	das	crianças,	como	propunha	Vygotsky	(2007),	o	que	não	significa	acelerar	
etapas ou alfabetizar na Educação Infantil, mas não negar às crianças o conhecimento sobre algo que está 
presente em seu dia-a-dia e lhe desperta curiosidade.

A linguagem escrita enquanto prática sócio cultural

A compreensão acerca de que consiste a escrita se volta para uma atividade mecânica ou uma complicada 
habilidade motora que requer preparo e treino da escrita de letras e frases soltas, tendo esses elementos como 



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização456

mecanismos	chave	para	sua	aquisição.	Todavia,	faz-se	necessário	ressignificar	essa	concepção,	admitindo	
a escrita não apenas como um código simples em que a criança precisa ser capaz de transcrevê-lo, mas 
enquanto	linguagem,	modos	de	dizer,	pensar.	É	partindo	desse	pressuposto	que,	ancorados	nas	proposições	de	
Vygotsky	(2007)	a	escrita	passa	a	ser	admitida	como	linguagem,	interação	social	e	prática	cultural	complexa.

Nessa	perspectiva,	a	escrita	conforme	Vygotsky	(2007)	é	entendida	como	uma	atividade	cultural	complexa	
que	precisa	ser	organizada	quanto	as	suas	funções	e	finalidades	sociais,	de	modo	que	sua	apropriação	não	
deve	consistir	em	uma	habilidade	motora	restrita	a	mãos	e	dedos,	mas	uma	forma	nova	e	complexa	de	
linguagem,	sendo	significativa	e	relevante	à	vida	das	crianças2. Esse aprendizado é mediado pelos outros do 
meio	sociocultural	e	pela	linguagem,	de	modo	que	a	partir	das	interações	e	das	experiências	significativas	
com a escrita as crianças passam a construir seus conceitos acerca do que é, para que serve e como essa 
linguagem funciona.

No	entanto,	Carvalho	(1999),	nos	atenta	que	apenas	o	contato	com	os	materiais	escritos	não	é	suficiente,	
é	preciso	haver	experiências	significativas	de	contato	a	fim	de	que	esses	materiais	possam	ser	explorados,	
lidos	em	contextos	reais	de	significação3.	Assim,	dependendo	dessas	mediações	as	crianças	se	apropriam	
mais	ou	menos	do	objeto	de	estudo,	por	isso	o	aprendizado	da	escrita	implica	em	mediações	e	interações	
intencionais	e	sistemáticas	nas	situações	diárias,	respeitando	as	especificidades	das	crianças	como	sujeitos	
de	aprendizagem,	com	suas	necessidades	lúdicas,	bem	como	da	escrita	enquanto	linguagem.

Tal	aprendizagem	consiste	em	práticas	pedagógicas	que	propiciem	situações	onde	os	aprendizes	possam	
experimentar	a	linguagem	escrita	em	suas	múltiplas	possibilidades,	seja	para	registrar	uma	ideia,	interagir	ou	
se	comunicar	com	o	colega	ou	com	alguém,	ou	quando	queira	dizer	algo.	Isso	significa	que	a	escrita	precisa	
fazer-se	necessária	para	as	crianças,	estando	presente	no	seu	cotidiano	em	situações	reais	de	uso,	bem	como	
em	contextos	necessários	e	significativos	a	elas,	a	fim	de	que	possam	com	isso,	construir,	significar	e	refletir	suas	
hipóteses acerca dessa linguagem, e não apenas aprender nomes de letras e reproduzi-las quando solicitadas.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009) evidenciam que a linguagem escrita 
deve	fazer-se	presente	no	cotidiano	das	crianças	das	instituições	de	Educação	Infantil,	como	prática	cultural,	
como	linguagem	–	modo	de	dizer	e	pensar,	em	interações	sociais	reais	e	com	funções	significativas	à	sua	
essência social e às crianças, reconhecendo-se suas necessidades, interesses e capacidades de produzir 
cultura,	suas	potencialidades	infantis	simbólicas,	lúdicas	e	imaginativas4. Desse modo, ao mesmo tempo em 
que	se	possibilitam	às	crianças,	experiências	com	as	diversas	linguagens,	a	linguagem	oral	e	a	escrita	precisam	
ser	propiciadas	às	crianças	assumindo-se,	como	eixos	norteadores	do	trabalho	pedagógico	e	da	criação	de	
situações	de	aprendizagem,	as	interações	e	a	brincadeira5.

Quando	essas	situações	de	aprendizagem	não	assumem	esses	eixos,	a	escrita	passa,	como	afirma	Smolka	
(1988, p.38), a perder seu sentido na escola, não servindo para coisa alguma, não suscitando na criança o desejo 
em	ler	ou	escrever,	a	escrita	acaba	por	se	findar	nela	mesma6.	As	implicações	advindas	dessa	ação	impedem	
os	aprendizes	de	saberem	o	quê	eles	escrevem,	e	com	que	finalidades	realizam	essa	atividade	meramente	
motora,	quando	desvinculada	de	sentido	e	interação,	por	isso	reafirmamos	a	necessidade	de	vincular	a	escrita	
em práticas culturais necessárias de registro, onde eles saibam o quê, como e o para quê escrevem.

Através	de	experiências	significativas	com	a	escrita	as	crianças	podem,	na	Educação	Infantil,	mesmo	sem	
uma	finalidade	de	sistematizar	e	finalizar	o	processo	de	alfabetização	–	o	que	exigiria	das	crianças	esforços	
e tempos necessários a outras conquistas, inclusive de outras linguagens, como a brincadeira, o desenho, a 
linguagem oral – construir sentidos iniciais acerca do que é, para que serve e como essa linguagem funciona. 

2 VYGOTSKY L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.143-144.
3 CARVALHO Denise Maria de. Aprender e Ensinar a Linguagem Escrita: do movimento do fazer ao saber em movimento. Tese de Dou-

toramento. UFRN, 1999. p.98.
4 BRASIL Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Ministério 

da Educação. Conselho Nacional de Educação. Brasília, DF, 2009. p.25.
5 Ibid, p.25.
6 SMOLKA, Ana Luiza B. A Criança na Fase Inicial da Escrita: a alfabetização como processo discursivo. São Paulo: Cortez, 1988. p.38.
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Em	situações	reais	e	significativas	de	uso,	mesmo	com	a	mediação	do	professor,	a	escrita	pode	tornar-se	
algo	necessário	e	relevante,	com	sentido	não	apenas	no	contexto	escolar,	mas	também	na	vida	das	crianças,	
suscitando nelas o desejo em ler e escrever, mesmo que de modo não convencional e mediadas por outras 
pessoas	que	leem	e	escrevem	para	elas,	o	que	possibilita-lhes	vivenciar	e	perceber	as	funções	e	usos	sociais	
da	escrita	como	prática	cultural	e	linguagem	–	modos	de	dizer,	pensar,	com	função	significativa.

A linguagem escrita faz parte das sociedades letradas, de modo que, ainda que as crianças não tenham 
estabelecido	noções	convencionais	acerca	dessa,	sabendo	como	se	dá	o	seu	funcionamento	e	em	que	ela	
consiste, como aponta Lopes (2003, p.3), elas desenvolvem o letramento, participando de forma efetiva de 
práticas	usuais	com	leitura	e	escrita.	Assim,	dependendo	das	condições	que	 lhes	são	propiciadas,	ainda	
pequenas, elas vão sendo inseridas nesse universo letrado.

O	que	nos	permite	refletir	que	a	escrita,	conforme	defende	Kramer	(1999),	precisa	ser	vista	nas	instituições	
educativas, não como um saber escolar, mas como uma prática social7,	a	fim	de	permitir	com	que	as	crianças	
possam	vivenciar	e	perceber	as	funções	e	usos	sociais	da	escrita	como	prática	cultural	e	linguagem.

A escrita na Educação Infantil

Antes	de	serem	inseridas	em	um	contexto	escolar,	as	crianças	interagem	com	o	mundo	e	com	os	sujeitos	de	
sua cultura, de modo que não se pode pensar que a escola é o primeiro lugar onde elas vão interagir e aprender 
sobre	a	escrita,	bem	como	é	preciso	considerar	que	ainda	que	existam	modos	desiguais	de	interações	com	esse	
e	outros	conhecimentos,	as	crianças	criam	suas	próprias	significações	e	formas	de	entender	o	mundo	social.

Compreendemos as crianças como sujeitos sócio-históricos e de direitos, pessoas reais capazes de 
aprender	e	se	desenvolver,	bem	como	produzir	cultura,	quando	em	condições	propícias	para	isso,	possuindo	
suas	especificidades	e	necessidades	 lúdicas.	Para	atender	essas	especificidades	do	desenvolvimento	das	
crianças	pequenas	e	com	a	finalidade	de	promover	o	desenvolvimento	integral	da	criança	em	seus	aspectos	
físico, psicológico, intelectual e social, a Educação infantil, como primeira etapa da educação básica, adquire 
também	seus	fins	próprios	que	visam	respeitar	às	características	das	crianças	reais.

A	importância	das	crianças	estarem	inseridas	em	contextos	que	permitam	desenvolver	o	domínio	das	
múltiplas	linguagens	na	Educação	Infantil,	possibilita	à	elas	interagirem,	se	comunicarem	com	o	meio	e	se	
expressarem	de	diversas	maneiras,	assumindo	cada	uma	sua	forma	particular	de	relação	e	significação	com	o	
mundo, construindo sua identidade e assumindo suas particularidades, com diferentes jeitos de ser. De forma 
semelhante,	a	linguagem	escrita	assume	também	suas	especificidades,	de	modo	que	a	letra,	a	frase,	ou	a	
palavra	isolada	não	lhe	conferem	significação,	mas	em	situações	de	interação	em	contextos	significativos	de	
textos,	enquanto	unidades	de	sentido,	a	linguagem	escrita	passa	a	ser	compreendida	enquanto	aprendizado	
de uma linguagem.

Por isso, as atividades de/com a escrita nesta modalidade educacional precisam ser necessárias e 
relevantes	às	situações	de	seu	cotidiano,	podendo	envolver	outras	formas	de	simbolização,	como	o	desenho	
e	a	brincadeira.	Dessa	forma,	a	inserção	da	escrita	na	Educação	Infantil	precisa	atender	às	especificidades	
das crianças pequenas em suas necessidades e possibilidades, e da escrita, em sua natureza psicolinguística 
e social, além de considerar a perspectiva das próprias crianças em relação à escrita, o que pensam sobre 
ela, para que serve e como se escreve.

No	referente	às	práticas	cotidianas,	Carvalho	(1990)	afirma	que	é	preciso	que	os	professores	promovam	
situações	significativas	que	insiram	os	aprendizes	em	práticas	desafiadoras	de	“aprender	a	ler	e	escrever,	
lendo	e	escrevendo”	a	partir	de	funcionalidades	e	finalidades	sociais	de	escrita	enquanto	prática	cultural,	onde	
as necessidades sejam objetivadas pelo docente8. A linguagem escrita tem seu papel no desenvolvimento 

7 KRAMER, S; LEITE, M; NUNES, M; GUIMARÃES, D. (Org.). Infância e educação Infantil.Campinas: Papirus, 1999.
8 CARVALHO, Denise Maria de. A Função Social da Escrita: o saber da criança e o fazer da escola. Dissertação de Mestrado. UFRN, 1990.
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constitutivo	da	criança.	 É	por	meio	dela	que	 interagimos	com	o	outro	da	cultura,	 nos	expressamos,	
comunicamos, e por isso a criança precisa ser convidada a necessitar da escrita para algo. É preciso revelar 
aos	aprendizes	os	papéis	que	eles	podem	assumir	ao	reconhecer	as	diferentes	funções	e	lugares	da	escrita.

Nesse sentindo, a educação infantil proporciona um momento de descoberta, onde as crianças percebem 
que	“pode	desenhar	não	apenas	objetos,	mas	também	a	fala	[...]	poderíamos	dizer	que	o	que	se	deve	fazer	é	
ensinar às crianças a linguagem escrita e não apenas a escrita de letras” (VYGOTSKY, 2007, p.145). Além disso, 
descobrem como aponta Teberosky (1997), o poder que as sociedades dão a escrita ao usá-la9.

Assim,	 ratificamos	a	concepção	de	que	não	há	significado	em	as	crianças	 treinarem	o	desenho	das	
letras	ou	decorar	seu	nome,	as	letras	e	a	escrita	fora	de	um	contexto	e	de	seu	uso	enquanto	prática	cultural	
é	 resultado	de	uma	atividade	meramente	 insignificante,	que	cansa	e	entedia	a	criança,	vez	que	realiza	
atividades mecânicas de repetição, afastando-a de sua compreensão e desejo em aprender a escrever, o que 
consequentemente não a leva a pensar a linguagem escrita como prática cultural e linguagem. Assim, essas 
produções	acabam	por	se	tornarem	escritas	mortas	sem	sentido10.

Logo,	a	Educação	Infantil	ao	possuir	seus	fins	próprios	que	visam	respeitar	às	características	das	crianças	
reais, visando seu desenvolvimento integral, precisa garantir às crianças o direito de aprender e vivenciar 
as	múltiplas	linguagens	(Linguagem	Oral	e	Escrita,	a	Música,	a	Arte,	a	Brincadeira,	a	dança,	dentre	outras).	
Desse modo a responsabilidade e o compromisso da escola em formar indivíduos críticos e criativos inicia-se 
já nessa etapa educacional, com as crianças pequenas, incentivando-as a serem sujeitos pensantes capazes 
de	dialogar	e	questionar	sobre	o	que	as	cercam,	promovendo	espaços	desafiadores	e	ao	mesmo	tempo	
facilitadores	de	novas	aprendizagens	a	partir	das	múltiplas	linguagens	infantis.

O (não) lugar da escrita na educação infantil

As	práticas	pedagógicas	não	se	realizam	isoladamente,	essas	são	decorrentes	de	significações	e	sentidos	
que envolvem o que os professores entendem por criança, escrita enquanto objeto de conhecimento e 
Educação	Infantil.	Essas	significações	são	importantes,	pois	nos	fornecem	indícios	sobre	o	que	as	crianças	
aprendem, o que lhes têm sido possibilitado apreender sobre essa linguagem e, consequentemente, do que 
precisa	e	pode	ser	propiciado	para	que	essa	aprendizagem	se	efetive	de	forma	significativa.	Nessa	perspectiva,	
faz-se	necessário	retomar	nossas	concepções	acerca	desses	conceitos,	para	posteriormente	analisar	como	
a	linguagem	escrita	tem	sido	vivenciada	no	contexto	da	Educação	Infantil.

Sendo a criança uma pessoa real, capaz de aprender, se desenvolver e produzir cultura, a Educação Infantil 
precisa	atender	integralmente	à	criança	respeitando	suas	especificidades,	mantendo	indissociável	o	cuidado	
e a educação, bem como considerar seus aspectos físico, afetivo, cognitivo, linguístico, sociocultural dentro 
de	dimensões	lúdicas	e	imaginárias.

Dessa	forma,	fundamentadas	nas	proposições	de	Vygotsky	(2007),	compreendemos	que	as	instituições	de	
Educação Infantil são espaços legítimos de inserção da criança no universo da leitura e escrita, desde que 
elas sintam necessidade em ler e escrever, sendo uma prática relevante à vida, algo que elas necessitem11. 
Isso	significa	que	o	aprendiz	precisa	assumir	práticas	de/com	a	escrita	em	situações	significativas	de	seu	
dia-a-dia, de modo que essa, ao se constituir como uma prática cultural importante e necessária em nossa 
sociedade,	precisa	também	ganhar	sentido	no	contexto	da	Educação	Infantil	e	demais	etapas	educativas.

Assim,	tal	como	propõem	os	documentos	oficiais,	as	propostas	pedagógicas	com	as	linguagens	precisam	
ser	norteadas	pelas	 interações	e	brincadeiras,	o	que	não	 tem	sido	evidenciado	em	nossa	pesquisa.	As	
observações	realizadas	revelam	que	os	modos	como	a	linguagem	escrita	têm	sido	trabalhada	nessa	etapa	

9 TEBEROSKY, Ana. Aprendendo a escrever: perspectivas psicológicas e implicações educacionais. Barcelona: Editorial Horsori, 1997. p.57.
10 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.125.
11 VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.145.
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educacional,	tendem	a	desconsiderar	as	características	específicas	das	crianças	pequenas	e	também	da	
escrita enquanto linguagem.

Foram	realizadas	12	observações	diárias	com	registro	em	diário	de	campo,	em	uma	turma	de	nível	IV	
de	um	Centro	Municipal	de	Educação	Infantil	(CMEI)	da	cidade	do	Natal,	com	crianças	na	faixa	etária	entre	
quatro e cinco anos. A pesquisa revelou que dentre os 12 dias observados, em apenas três houve contação 
de	histórias	com	uso	de	livro.	Todavia,	outros	momentos	vivenciados	nesse	contexto	nos	atentaram	para	o	
(não)	lugar	da	escrita,	enquanto	linguagem	nas	práticas	pedagógicas,	refletindo	o	fazer	do	professor	para	
que esse lugar possa ser assumido na Educação Infantil.

A	exemplo	disto	temos	o	fragmento	abaixo	retirado	do	Diário	de	Campo:
Em um dos dias observados, as crianças realizaram uma encenação sobre O cravo e a rosa para as demais 

crianças e funcionários da instituição. No retorno à sala de atividades, a professora direciona-os chamando-os 
para sentarem à mesa, pois fariam uma atividade. Esta consistia em desenhar o que eles haviam mais gostado 
na	apresentação,	em	seguida,	numa	linha	abaixo	do	espaço	para	desenhar,	seria	escrito	“Eu	gostei	de...”.	Após	
desenhar,	uma	das	crianças	se	aproxima	da	professora	e	senta	ao	seu	lado.	A	professora	então	pergunta:

“- Professora: Você gostou de quê?

- Criança: De desmaiar

- Professora: Então escreva É-Ú GÓS-TÉ- Í, GÓS, GÓS, TÉ-Í

O	menino	que	olhava	para	a	professora,	coloca	uma	das	mãos	na	testa,	abaixa	a	cabeça	olhando	

para	sua	folha	de	atividade	e	diz	em	tom	baixo:

- Criança: Eu não sei, tia.

- Professora: Escreva do jeito que você sabe

- Criança: Eu não sei escrever letras

- Professora: E seu nome não é de letras, não?

- Criança: É, mas eu não sei fazer, tia

- Professora: Escreva do jeito que você sabe, a gente escreve do jeito que sabe, não tá errado.

O menino olha para a professora, olha para a folha, com o lápis na mão, escreve algo, entrega a 

professora em silêncio e se levanta da cadeira, se distanciando de onde estava.”

(Fragmento retirado do Diário de Campo – 20/03/2015)

O relato desse momento nos evidencia a ausência do que Vygotsky (2007) denomina de o único bom ensino, 
como sendo aquele que se adianta ao desenvolvimento. Oliveira (2010), ao tratar das ideias de Vygotsky, 
nos revela que esse bom ensino acontece mediante procedimentos, vistos como regulares na escola, como: 
assistência,	fornecimento	de	pistas,	instruções	e	demonstração,	sendo	fundamentais	ao	processo	de	mediação	
quando a criança não consegue percorrer o caminho do aprendizado sem a ajuda do outro, que pode ser o 
professor ou outras crianças12. O que não é atribuído ao caso proposto.

Realizar	atividades	de	escrita	sem	que	haja	mediações	significativas	e	intencionais	não	são	suficientes	
para	que	o	aprendiz	compreenda	o	funcionamento	e	as	funções	da	escrita,	tampouco	a	percebam	enquanto	
linguagem.	Evidenciamos	na	fala	da	criança	e	em	suas	expressões	que	esta	ao	dizer	“eu não sei letras, eu 
não sei fazer”, indica à professora que precisa de sua ajuda para realizar algo que ela ainda não sabe fazer 
sozinha,	e	falar	“escreva É-Ú GÓS-TÉ- Í, GÓS, GÓS, TÉ-Í ou escreva do jeito que você sabe”,	não	é	suficiente,	
pois	não	vai	provocar	avanços	nas	concepções	e	aprendizagens	da	criança.

12 OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. 5. Ed. São Paulo: Scipione, 2010. p.64.
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Constamos,	por	meio	do	 relato,	que	essa	mediação	não	aconteceu,	pois	a	docente,	em	suas	ações,	
desconsiderou a criança como um ser capaz de aprender, que pensa, tem suas necessidades e interesses, 
que no discursivo se apresentavam de forma clara, de modo que é possível perceber que a criança quer 
saber como escrever aquilo que ela desenhou, e como pode saber se desconhece as letras dentro desse 
contexto,	já	que	a	professora,	ao	invés	de	levá-la	a	pensar	a	escrita,	apresenta-la	as	letras,	pede	para	que	
escreva	do	jeito	que	sabe?	Afinal	o	que	essa	criança	sabe?	O	que	conseguiu	aprender	sobre	a	escrita,	se	
não	lhe	possibilitaram	condições	que	a	levassem	a	compreender	noções	de	sua	função	e	funcionando,	ou	
seja, o que é escrita, para quê se escreve e qual o lugar dessa linguagem na atividade proposta, na escola 
e no seu meio cultural/social?

Logo, cabem aos professores assumirem o papel de mediadores de aprendizagens, criando possibilidades 
de	realização	de	ações	pelas	crianças	que	elas	não	seriam	capazes	de	realizar	sem	ajuda.	Assim,	escrevendo	
para	elas,	 lendo	para	elas,	 com	elas,	 em	situações	 significativas	 reais	em	que	a	escrita	é	vivenciada,	
professores	podem	criar	condições	de	aprendizagens	que	propiciem	o	desenvolvimento,	nas	crianças,	de	
modos de ação mais elaborados em relação à escrita sem, contudo, pretender alfabetizar nessa etapa. 
Desse	modo,	atuaria	na	garantia	de	um	“bom	ensino”,	definido	por	Vygotsky	(2007),	como	sendo	aquele	
que	se	adianta	ao	desenvolvimento,	auxiliando	a	criança	a	percorrer	caminhos	de	aprendizagens	que,	sem	
a ajuda do outro – professor ou outras crianças – ela não conseguiria.

É preciso pensar o lugar da escrita na Educação Infantil e as práticas pedagógicas propostas com a 
linguagem escrita, sem que com isso, haja antecipação de etapas ou sejam cerceados os direitos da criança 
em aprender brincando. É necessário que as crianças saiam do seu lugar de passividade, não precisando 
escrever qualquer rabisco e entregar a atividade em silêncio, mas passem a assumir sua posição de pessoa 
produto e produtora de cultura, sendo vistas como sujeitos ativos, capazes de construir e reconstruir 
conhecimentos.	Para	que	isso	aconteça,	Lopes	(2012)	afirma	que	o	meio	social	precisa	ser	concebido	como	
“facilitador”,	criando	condições	de	interação	que	desafiem	aprendizes	e	o	que	há	para	ser	aprendido13.

Conforme	Smolka	 (1988,	p.65),	 “a	palavra	 transforma	e	 redimensiona	a	ação	humana”,	 com	 isso	é	
preciso repensar as práticas pedagógicas e o currículo para que promovam, como é evidenciado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, práticas intencionais e estruturadas que visem 
articular	os	saberes,	conhecimentos	e	as	experiências	das	crianças	de	modo	que	elas	avancem	em	suas	
hipóteses.	Contudo,	faz-se	necessário	também	pensar	as	concepções	de	criança,	infância	e	educação	infantil	
assumidas	por	professores	e	instituições	dessa	modalidade	educacional,	a	fim	de	que	possam	estar	cientes	
da relevância de seu papel para o desenvolvimento integral das crianças.

Considerações finais

O	ensino	inicial	da	linguagem	escrita	precisa	promover	situações	de	interação	que	sejam	significativas	
e	intencionais,	a	fim	de	que	sejam	entendidas	e	se	façam	presente	no	cotidiano	das	crianças	da	Educação	
Infantil,	como	prática	cultural,	como	linguagem,	respeitando	as	especificidades	das	crianças,	reconhecendo	
suas necessidades, interesses e capacidades de produzir cultura, suas potencialidades infantis simbólicas, 
lúdicas	e	imaginativas,	sem	que	haja	finalidade	formal	de	alfabetização	e	sem	prejuízo	de	vivências	com	
outras	linguagens,	como	a	brincadeira.	Desse	modo,	as	experiências,	sejam	com	a	linguagem	oral	ou	escrita,	
devem	ser	propiciadas	assumindo-se	como	eixos	norteadores	do	trabalho	pedagógico	e	da	criação	de	
situações	de	aprendizagem	as	interações	e	a	brincadeira.

13 LOPES, Denise Maria de Carvalho. Alfabetização e práticas pedagógicas escolares: entre letras e sentidos. In: SAMPAIO, Marisa Narcizo; 
SILVA, Rosália de Fátima e. Saberes e Práticas de Docência. Campinas, SP: Mercado das Letras; Natal, RN: Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2012. p.138-139.
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Dessa forma, é preciso possibilitar aos pequenos o ensino e aprendizagem da linguagem escrita de modo 
que	esta	tenha	significado	a	eles,	sendo	algo	necessário,	contextualizado	em	situações	reais	de	uso.	Logo,	
faz-se	necessário	que	as	crianças	–	mediadas	pelos	professores	–	ampliem	suas	interações	de	uso	da	escrita	
em	situações	reais	de	seu	cotidiano,	pensando	e	elaborando	suas	hipóteses	sobre	ela,	sua	função	na	vida,	
seu funcionamento como representação e suas regras de produção.

Pensar a escrita enquanto linguagem e prática cultural permite que a criança se dê conta do que, como e 
para	que	escrever,	explorando,	interagindo	e	adentrando	no	universo	da	escrita,	sem	que	para	isso	ela	seja	
meramente	“treinada”	a	escrever	letras,	palavras	e	frases	soltas,	sem	significado	e	funcionalidade	real.

Nessa perspectiva, para que a linguagem escrita seja acessível às crianças de todas as camadas sociais, 
notadamente as oriundas de meios mais pobres, cujas vivências iniciais com essa linguagem são, por vezes, 
restritas, o que pode comprometer suas possibilidades de aprendizagem e seu direito ao conhecimento, não 
se	pode	negar	sua	presença	intencional	e	sistemática	nas	situações	diárias,	respeitando-se,	no	entanto,	as	
especificidades,	tanto	das	crianças,	como	sujeito	de	aprendizagem,	com	suas	necessidades	lúdicas,	como	da	
escrita	como	linguagem.	Assim,	compreende-se	a	Educação	Infantil	como	uma	etapa	educacional	com	fins	
próprios que respeitam às características das crianças reais, e não um período preparatório e/ou antecipador 
do Ensino Fundamental.
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Sobre letrar ou alfabetizar na Educação Infantil:  
a linguagem na Base Nacional Comum Curricular

Renata Teixeira Junqueira Freire
Universidade de Uberaba
Ana Maria Esteves Bortolanza
Universidade de Uberaba

Resumo: Este	estudo	resulta	de	uma	pesquisa	bibliográfica	e	documental	que	apresenta	uma	análise	sobre	
como a criança e a linguagem são apresentadas no documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 
Educação Infantil. Faz um breve histórico da legislação brasileira sobre a Educação Infantil e analisa a BNCC 
para	identificar	a	concepção	de	linguagem	e	criança	no	documento.	A	análise	baseia-se,	principalmente,	nos	
fundamentos teórico-metodológicos de Vygotsky e Bakhtin, que discutem a linguagem como instrumento 
semiótico	nas	interações	sociais	por	meio	da	relação	do	sujeito	com	o	outro.	O	estudo	mostra	que	a	Base	
Nacional Comum Curricular (BNCC) não apresenta uma concepção clara de linguagem que norteie o trabalho 
docente	na	Educação	Infantil,	limitando-se	a	situar	sua	função	comunicativa	em	situações	de	uso	no	cotidiano.
Palavras-chave: Concepção de linguagem. Base Nacional Comum Curricular. Educação Infantil.

Historicamente,	 a	 Educação	 Infantil	 vem	assumindo	diferentes	 funções.	 Função	assistencialista,	
recreacionista,	 terapêutica,	compensatória,	preparatória	entre	outras,	fizeram	ou	ainda	 fazem	parte	do	
contexto	da	educação	infantil	em	nosso	país.	A	busca	na	construção	da	identidade	educativa	da	Educação	
Infantil, embora defendida por educadores e pela sociedade de modo geral, ainda apresenta diferentes 
práticas	pedagógicas	e	olhares	teóricos	que	revelam	concepções	educativas	as	mais	diversas.

Há	um	consenso	entre	os	teóricos	da	educação	que	o	cuidar	e	o	educar	são	indissociáveis.	É	importante	
ressaltar que nas práticas de cuidado também estão presentes os aspectos educativos, como a dimensão 
afetiva na interação com a criança. “No ato de alimentar ou trocar uma criança pequena não é só o cuidado 
com a alimentação e higiene que estão em jogo, mas a interação afetiva que envolve a situação”. (Referencial 
Curricular, 1998, p.16).

No que se refere à organização do fazer educativo, encontramos fortemente uma concepção de educação 
infantil que se traduz como cursinho preparatório para o Ensino Fundamental. Nessa perspectiva a criança é 
um vir a ser.	Há	um	predomínio	de	treino	de	habilidades	que	supostamente	serão	necessárias	para	o	sucesso	
da criança no ensino fundamental, incluídas as habilidades para a aquisição da escrita, geralmente, centradas 
em atividades mecânicas de traçado das letras.

A dimensão educativa só pode ser pensada a partir da compreensão que temos de criança. Ao longo da 
história, temos convivido com a criança entendida de diferentes modos, como adulto em miniatura, sujeito 
frágil, sujeito a ser moldado, projeto de gente e até uma concepção idealizada de criança, como um sujeito 
feliz,	sem	problemas	e	sem	contradições.

O modo como entendemos o ser criança	influencia	o	nosso	jeito	de	educar,	seja	na	escola,	na	creche	ou	
na família. Muitas vezes não temos clareza da nossa concepção de criança e nos relacionamos com ela do 
modo	como	aprendemos	em	nossas	experiências	de	vida.

Quando	pensamos	na	 trajetória	da	Educação	 Infantil,	nas	diferentes	 funções	assumidas	ao	 longo	da	
história,	nas	diversas	concepções	de	criança,	no	processo	de	formação	de	educadores	que	atuam	na	escola	
da	infância,	na	diversidade	cultural,	geográfica,	econômica,	social	da	qual	as	crianças	brasileiras	fazem	parte,	
percebemos	a	complexidade	do	desafio	de	construirmos	um	projeto	para	a	escola	de	Educação	Infantil.	Nesse	
projeto,	uma	concepção	de	criança	e	de	linguagem	é	fundamental	para	refletirmos	sobre	a	apropriação	da	
cultura escrita pelas crianças.

O livro História social da criança e da família e da criança, Áries (1981) faz uma detalhada analisa na 
perspectiva histórica da criação da infância pela burguesia, precisamente, do conceito de criança como um 
tempo de preparação para a vida adulta, vindo a assumir um novo lugar na sociedade industrial.
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Nesse processo, a escola teve um papel fundamental. A escolarização da criança ganha contornos de 
acordo com a concepção de infância historicamente construída, portanto criança e escola são dois objetos 
que se relacionam desde suas origens. De acordo com Áries (1981, p.7):

A	escola	substituiu	a	aprendizagem	como	meio	de	educação.	Isso	quer	dizer	que	a	criança	deixou	

de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato com eles. A 

despeito das muitas reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e mantida 

à distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a es-

cola, o colégio. Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos 

loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome 

de escolarização.

A	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	9394/96	afirma	que	o	dever	do	Estado	será	efetivado	pela	universalização	da	
Educação Infantil, distribuindo-se por creches até os três anos e por pré-escola até os seis anos. Determina no 
artigo	11	que	a	educação	infantil	fica	em	conjunto	com	o	ensino	fundamental	como	prioridade	nos	municípios.	
No que se refere à dimensão educativa, um artigo da lei 9394/96 assim situa a Educação Infantil:

Artigo	29	–	A	educação	infantil,	primeira	etapa	da	educação	básica,	tem	como	finalidade	o	desen-

volvimento integral da criança de até seis anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual 

e social, complementando a ação da família e da comunidade.

De	acordo	com	a	lei,	a	Educação	Infantil	é	definida	como	a	primeira	etapa	da	educação	básica	e	está	
destinada ao desenvolvimento integral da criança até aos seis anos de idade. O desenvolvimento integral 
abrange	os	aspectos	físico,	psicológico,	intelectual	e	social.	No	desenvolvimento	infantil	em	suas	múltiplas	
facetas, a linguagem oral e escrita tem um papel fulcral, particularmente, a escrita em virtude de sua natureza 
simbólica para o desenvolvimento da consciência.

Passados	dez	anos	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	9394/96,	 foi	 sancionada	a	 lei	número	
11.274/2006 que alterou o artigo 37 da LDB, passando o ensino fundamental a ter a duração de 9 anos, 
iniciando-se aos 6 anos de idade. Socialmente, esta alteração foi considerada um avanço pela garantia 
do direito ao acesso à escola por todas as crianças com seis anos de idade. Em relação à organização 
educativa, alguns aspectos têm sido discutidos como a questão dos objetivos pedagógicos para as classes 
de seis anos, inclusive, no tocante à alfabetização. Em 1998, foi publicado pelo Ministério da Educação o 
Referencial Curricular para Educação Infantil.	Objetivos,	conteúdos	e	orientações	gerais	para	o	professor	
constituem	a	estrutura	desse	documento.	Nesse	período,	a	Educação	Infantil	ainda	compreendia	a	faixa	
etária de crianças de 0 a 6 anos. Os objetivos educativos foram agrupados para crianças de zero a três anos 
e para crianças de quatro a seis anos.

O documento, ao tratar da organização das práticas educativas, esclarece que estas só podem ser pensadas 
a partida concepção de criança entendida como:

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem de-

sejo	de	estar	próxima	às	pessoas	e	é	capaz	de	interagir	e	aprender	com	elas	de	forma	que	possa	

compreender	e	influenciar	o	seu	ambiente.	(Referencial	Curricular	2008,	pág.	21).

A concepção de criança no documento refere-se a um sujeito social, que faz parte e intervém em 
determinados	contextos,	sejam	eles	escolares	ou	não.	Nesse	sentido,	os	processos	de	aprendizagem	partem	do	
pressuposto que a criança aprende na interação com outras pessoas. Assim a linguagem verbal é aprendida, 
quando se trata da fala, esse processo não requer instrução formal, já a escrita precisa ser ensinada. A escrita 
é	um	objeto	a	ser	aprendido,	mas	é	também	um	instrumento,	pois	medeia	as	interações	sociais	da	criança	
e promove seu desenvolvimento.
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Em 2010, o Ministério da Educação publicou as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. 
O	documento	explicita	uma	concepção	de	criança,	princípios,	objetivos,	organização	do	espaço-tempo	e	
uma	proposta	pedagógica	aberta	à	diversidade	dos	contextos	brasileiros,	fazendo	referência,	por	exemplo,	
às crianças indígenas e às infâncias no campo.

Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil estão presentes a dimensão do cuidado e a dimensão 
pedagógica.	As	múltiplas	 linguagens,	o	conhecimento	matemático,	a	 linguagem	escrita	e	as	ciências	da	
natureza são áreas curriculares que constituem a Educação Infantil. A criança é conceituada como:

Sujeito	histórico	e	de	direitos,	que	nas	interações,	relações	e	práticas	cotidianas	que	vivencia	

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta,	narra,	questiona	e	constrói	sentidos	sobre	a	natureza	e	a		sociedade	produzindo	

cultura. (Diretrizes Curriculares para Educação Infantil, 2010, p.??)

Fortalece,	nessa	perspectiva,	a	concepção	de	um	sujeito	histórico	social,	um	sujeito	único	e	ao	mesmo	
tempo coletivo. Sujeito integral capaz de pensar, sentir, conviver, atuar no mundo e produzir cultura. Distante 
da ideia de criança como projeto de gente, como um vir a ser, o documento reforça a concepção de criança 
presente	no	texto	das	Diretrizes Curriculares, ao mencionar sua articulação com o Ensino Fundamental.

Na transição para o Ensino Fundamental a proposta pedagógica deve prever formas para garantir 

a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as 

especificidades	etárias,	sem	antecipação	de	conteúdos	que	serão	trabalhados	no	Ensino	Funda-

mental I (Diretrizes Curriculares, 2009 pág. 30).

Constamos	que,	embora	nas	Diretrizes	Curriculares	esteja	explicito	a	orientação	a	respeito	das	faixas	
etárias, as práticas pedagógicas na Educação Infantil vêm ganhando um caráter preparatório para o Ensino 
Fundamental, esvaziadas de sentido para a criança, como é o caso do ensino da escrita. Essa questão tem 
sido objeto de preocupação de professores que atuam na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, não 
havendo ainda clareza por parte de professores e gestores.

Base Nacional Comum Curricular: breve análise

Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Tomaremos como referência a 2ª versão da BNCC, como objeto de análise. De acordo com o referido 
documento,	a	BNCC	tem	como	finalidade	orientar	os	sistemas	na	elaboração	de	suas	propostas	curriculares	
se constituindo documento de referência para todos que atuam na educação infantil. A BNCC apresenta uma 
definição	dos	objetivos	de	Aprendizagem	e	Desenvolvimento	para	a	Educação	Infantil,	Ensino	Fundamental	
e Ensino Médio.

Em	relação	à	Educação	Infantil,	os	objetivos	de	aprendizagem	são	apresentados	em	três	faixas	etárias:	
bebês (0 a 18 meses), crianças bem pequenas (19 meses a 3 anos e 11 meses), crianças pequenas (4 anos e  
5	anos	e	11	meses).	Cinco	ações	prioritárias	foram	escolhidas	como	direitos	da	criança	e	orientam	os	processos	
de aprendizagem e desenvolvimento: conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se.

A Base Nacional Comum Curricular proposta para a educação infantil faz referência à concepção de 
criança	explicitada	nas	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	da	Educação	Infantil,	já	mencionada	nesse	texto,	
evidenciando que os princípios da BNCC são convergentes com os princípios presentes nas Diretrizes 
Curriculares,	embora	isso	não	se	confirme	na	análise	do	documento	como	um	todo	como	pudemos	constatar	
ao analisar a questão da linguagem.

O	texto	destaca	a	educação	como	processo	e	garantia	de	direitos	da	criança	ao	afirmar
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[...] o reconhecimento do direito das crianças, desde o nascimento, de terem acesso a processos de 

apropriação, renovação e articulação de saberes e conhecimentos, como requisito para formação 

humana, para a participação social e para a cidadania. (BNCC, 2016, pág. 541).

A educação infantil é, portanto, entendida como espaço educativo marcado por intencionalidade 
pedagógica,	espaço	que	permite	inúmeras	possibilidades	de	aprendizagem	e	de	desenvolvimento.

A	partir	das	ações	escolhidas	prioritariamente	e	reconhecidas	no	documento	como	direitos,	foram	definidos	
os	eixos	curriculares	para	a	Educação	Infantil,	identificados	como	campos	de	experiências:	O eu, o outro e nós; 
Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e imagens;Escuta, fala, linguagem e pensamento;Espaços, 
tempo, quantidades, relações e transformações.	Os	campos	de	experiência	pensados	para	a	educação	infantil	
são traduzidos como áreas de conhecimento nas etapas de ensino subsequentes.

O documento prevê que a organização curricular da Educação Infantil deve ser constituída a partir de 
cinco aspectos: Princípios da educação infantil, Cuidar e educar, Interações e brincar, Seleção de práticas, 
saberes e conhecimentos, Centralidade das crianças. Os cinco aspectos mencionados trazem a perspectiva 
de se pensar no movimento de quem aprende, do que se aprende, como se aprende e para quê se aprende. 
Se consideramos a criança como sujeito integral, faz-se necessário pensar na organização do fazer educativo 
de modo que se articule e haja coerência entre os aspectos acima mencionados.

Ao elucidar o currículo da Educação Infantil, a BNCC novamente faz referência ao que já está previsto nas 
Diretrizes	Curriculares	Nacionais	da	Educação	Infantil,	considerando	que	as	vivências,	experiências,	saberes	
das crianças são importantes como ponto de partida, para a construção de conhecimentos sistematizados.

O	Currículo	pode	ser	organizado	a	partir	dos	conteúdos	da	experiência	da	criança	e	continuar	

em	direção	ao	conteúdo	dos	programas	definidos	pelas	escolas,	ou	seja,	ambos	pertencem	ao	

mesmo processo de formação humana. (BNCC, 2016, pág.591).

A BNCC também defende a avaliação processual na etapa da educação infantil e enfatiza que não deve 
haver	práticas	de	verificação	de	aprendizagem.

Não	é	demais	enfatizar	que	não	deve	existir	práticas	inadequadas	de	verificação	de	aprendiza-

gem, tais como provinhas, nem mecanismos de retenção de criança na Educação Infantil.(BNCC, 

2016, pág. 60)

Entretanto, temos nos deparado na pesquisa que desenvolvemos, A formação da atitude autora e leitora 
no processo de apropriação da escrita na educação infantil, com testes padronizados propostos por escolas 
e	secretarias	de	educação	para	verificação	da	avaliação	do	desempenho	das	crianças	em	turmas	pequenas	
de	4	a	5	anos	de	idade,	especificamente,	no	que	diz	respeito	às	atividades	de	linguagem	que,	muitas	vezes,	
são tomadas como memorização de letras e sua correspondência sonora, isto é, do código alfabético.

No documento – Base Nacional Comum Curricular – a palavra linguagem tem mais de duzentas ocorrências. 
Tomamos	apenas	às	ocorrências	que	se	referem	à	Educação	Infantil	(Etapa	4,	p.53-84)	),	situando-as	nos	eixos	
curriculares (5): O eu, o outro e nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e imagens; Escuta, fala, 
linguagem e pensamento; Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações.

Isto	posto,	passamos	no	próximo	tópico	à	analise	de	como	a	linguagem	é	apresentada	na	Base	Nacional	
Comum Curricular de Educação Infantil.

A apropriação da escrita na educação infantil: letrar ou alfabetizar

A título de ilustração sobre a questão da apropriação da escrita, buscamos na chamada grande imprensa 
a educadora Maria Alice Setubal, que em entrevista concedida à Folha de São Paulo, em 28 de janeiro de 
2016, fomenta a polêmica discussão entre alfabetização e acesso à cultura letrada.
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A Base Nacional Comum da Educação Infantil não deve colocar ênfase no eterno debate sobre 

a	idade	ideal	para	a	alfabetização	quando	o	cerne	deveria	ser	como	assegurar	as	condições	de	

ensino e aprendizagem, para que todos acessem o mundo das letras. (SETUBAL, Maria Alice, Folha 

de São Paulo, Jan.2016)

O acesso ao mundo das letras constitui-se em aspecto que precisa ser mais bem discutido e apresentado 
na	BNCC.	Concordamos	com	Setubal	(2016),	que	à	definição	da	idade	de	se	alfabetizar,	antecede	a	discussão	
do acesso da criança ao mundo da cultura escrita. Assume especial importância pensarmos como a criança 
tem acesso e interage com a leitura e escrita no cotidiano da escola de Educação infantil.

A BNCC aborda o processo de apropriação da escrita pela criança, pontuando que:

[...] a imersão das crianças na cultura escrita deve partir do que elas já conhecem [...] das práticas 
de leitura e de escrita das quais participam, do aprendizado da leitura das imagens, das letras, dos 
números,	das	palavras	e	dos	textos,	isto	é,	das	ações	que	instigam	a	pensar	e	a	construir	conhe-
cimentos	sobre	o	mundo	da	escrita.	[...]	as	crianças	possam	explorar	saberes	e	conhecimentos	da	
linguagem oral e escrita, por meio de gestos, expressões, sons da língua, rimas, leitura de imagens, 
letras1,	identificação	de	palavras	em	contextos	como	em	poesias,	parlendas,	canções,	da	escuta	
e	interpretação	de	histórias	e	da	participação	na	produção	de	textos	escritos.

O	fragmento	do	texto	que	citamos	acima	mostra	a	ausência	de	uma	concepção	de	linguagem	escrita	da	
BNCC. Inicia dizendo que se deve partir das práticas de leitura e escrita já conhecidas pelas crianças, logo 
adiante fala em aprendizagem de letras, imagens, palavras, sons etc., misturando linguagem oral e escrita e 
até	mesmo	linguagens	não	verbais.	Ao	misturar	sons	e	letras,	imagens,	gestos	etc.,	a	BNCC	deixa	à	margem	a	
questão essencial da linguagem verbal como instrumento semiótico, que possibilita à criança interagir com 
a cultura escrita e por meio dela interagir com o outro, de forma a constituir-se nesse processo.

Mello (2007) nos ensina que,

[...] se queremos que nossas crianças leiam e escrevam bem e se tornem, de fato, leitoras e pro-
dutoras	de	texto,	 [...]	é	necessário	que	trabalhemos	profundamente	o	desejo	e	o	exercício	da	
expressão	por	meio	de	diferentes	linguagens:	a	expressão	oral	por	meio	de	relatos,	poemas	e	
música,	o	desenho,	a	pintura,	a	colagem,	o	faz-de-conta,	o	teatro	de	fantoches,	a	construção	com	
retalhos	de	madeira,	com	caixas	de	papelão,	a	modelagem	com	papel,	massa	de	modelar,	argila,	
enfim,	que	as	crianças	experimentem	os	materiais	disponíveis	que	a	escola	e	seus	professores	
têm	como	responsabilidade	ampliar	e	diversificar	sempre.	Essa	necessidade	de	expressão	[...]
surge a partir do que as crianças veem, ouvem, vivem, descobrem e aprendem. Quando essas 
experiências	são	registradas	por	escrito	por	meio	de	textos	que	as	crianças	criam	oralmente	e	a	
professora registra com as palavras das crianças, garantimos a introdução adequada da criança 
ao mundo da linguagem escrita.

Pensarmos na apropriação da linguagem verbal, de acordo com o olhar de Mello (2007), implica buscarmos 
contribuições	teórico-metodológicas	que	possibilitem	compreendermos	como	as	crianças	aprendem	a	ler	
e a escrever. Trazemos a matriz sócio-histórica, principalmente, Vygotsky (2000, 2010a; 2010b), a teoria 
da enunciação por Bakhtin (2010; 2014), de forma a contribuírem para nossa análise sobre a questão da 
linguagem na construção do currículo de Educação Infantil.

Para Bakhtin (2014), o principio fundador da linguagem é a interação entre os homens que se realiza na 
forma concreta dos enunciados. O enunciado é, portanto, comunicação na vida, evento social que não pode 
ser reduzido à abstração de um sistema linguístico. Nessa perspectiva, interação é linguagem, é inter-ação 
verbal.	A	linguagem	como	interação	social	é	interatividade	entre	os	sujeitos	que	com	ela	praticam	ações	de	
fala e de escrita.

1 Grifo nosso.
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No processo de interação verbal, a criança é sujeito que se constitui na linguagem e pela linguagem. Ela 
não	fala	orações,	palavras,	sílabas,	letras,	sons,	fala	enunciados	valorativos	que	transmitem	sentimentos,	ideias,	
valores etc., pois a língua penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, sendo através 
dos enunciados concretos que, como linguagem em movimento a vida também penetra na linguagem com 
seus valores. Assim, vida e linguagem são inseparáveis.

Língua é sistema estático, linguagem é inter-ação que pode ser verbal ou não-verbal e, então podemos 
falar	 linguagens	da	criança.	Mas,	o	enunciado	só	se	produz	num	contexto	social,	portanto	é	sempre	um	
diálogo, uma relação entre pessoas que se realiza pela palavra, por sua vez dialógica por natureza. O que 
têm	em	comum	as	diferentes	linguagens?	O	que	as	diferentes	linguagens	partilham	é	a	significação	social.

Se no processo de inter-ação a criança é sujeito que se constitui na linguagem e pela linguagem, 
como dissemos, comecemos então conceituando o meio e seu papel fundamental, segundo Vygotsky, 
para o desenvolvimento da criança, o meio não é em si a condição que determina objetivamente seu 
desenvolvimento, é a relação que criança estabelece com o meio que determina seu desenvolvimento. Assim 
o papel do meio muda no processo de desenvolvimento da criança como também varia entre diferentes 
grupos	da	mesma	idade,	porque	“um	mesmo	acontecimento	que	ocorre	em	diferentes	idades	da	criança	se	
reflete	em	sua	consciência	de	uma	maneira	completamente	diferente	e	tem	um	significado	extremamente	
diferente.” (VYGOTSKY, 2010b).

Na relação da criança com o meio – seu entorno, o mundo – a linguagem (principalmente a verbal) é o 
instrumento	mediador	por	excelência.	Por	isso,	nesta	fala	privilegiamos	a	linguagem	verbal	enfatizando	a	
linguagem escrita.

A linguagem medeia a relação da criança com o mundo, com o outro com quem interage e consigo mesma. 
Trata-se	de	um	processo	dialético	entre	atividade	externa	e	interna,	no	qual	os	adultos	da	família	e	da	escola	
têm um papel importantíssimo. Na escola de educação infantil, a professora tem um papel preponderante 
como organizado do trabalho educativo, para que a criança se aproprie dos conhecimentos construídos pelas 
gerações	precedentes.	É	claro	que	as	outras	crianças,	com	as	quais	a	criança	convive	também	colaboram	
nesse processo.

Nesse	sentido,	compreendemos	que	pela	experiência	social	a	criança	assimila	a	cultura	humana,	ou	seja,	
tudo	aquilo	que	os	homens	produziram	ao	longo	de	sua	história,	de	geração	em	geração.	Por	meio	de	ações	
externas	nas	atividades	das	quais	participa,	a	criança	se	apropria	da	cultura	realizando	também	ações	internas,	
isto é, mentais. É assim que a criança constitui-se como ser humano. Ou seja, até certo ponto, podemos dizer 
que a criança não nasce humana, constitui-se humana por meio da atividade humana na relação com o outro 
com quem interage.

As	ações	que	realiza,	desde	bebê,	a	atividade	objetal	e	a	atividade	da	brincadeira	são	 fundamentais	
para	a	formação	de	suas	funções	psicológicas	como	o	pensamento,	a	memória,	a	atenção,	a	linguagem, a 
auto-regulação	de	seu	comportamento.	Mas,	para	a	formação	de	suas	funções	psicológicas	superiores,	a	
criança	depende	de	suas	condições	de	vida	e	de	educação,	ou	seja,	depende	das	atividades	pelas	quais	são	
apropriadas as qualidades humanas historicamente construídas.

Na	BNCC,	a	linguagem	no	campo	de	experiências	Eu, outro, nós é vista

[...] na relação com o outro que elas se constituem e se apropriam de formas culturais de observar 

o mundo social e natural ao seu redor [...]. Nesse processo, manifestam-se de forma integrada o 

afeto, a emoção, os saberes, a linguagem, a ludicidade, a cultura. (p. 55). [...] É na interação com 

outras crianças e adultos que as crianças vão se constituindo como alguém com um modo próprio 

de agir, sentir e pensar. (p. 67).

Entretanto, não se esclarece a concepção da relação eu, outro, nós. O eu como indivíduo de um conjunto 
de indivíduos, de um gênero?
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Há	sempre	uma	contraposição	–	a	criança	em	relação	ao	adulto	–	a	criança	em	relação	a	outra	criança,	pois	
a identidade se constrói também nessa contraposição. E o outro? O outro não é apenas um outro eu, implica 
um eu no outro e o outro de cada um. A concepção de identidade implica uma relação de contraposição, de 
contradição.	(BAKHTIN,	2010)

Quando uma criança diz, respondendo ao outro, eu sou Pedro,	 ser	Pedro	 implica	ser	 indivíduo	único,	
irrepetível,	em	sua	singularidade.	Cada	criança	é	única,	não	no	nível	ontológico,	ela	é	única	na	relação	
concreta	com	o	outro,	é	única	em	relação	à	palavra	que	nela	habita	e	que	a	constitui,	palavra	viva	porque	cada	
ato	de	fala	e,	também	de	escrita,	é	único,	irrepetível	–	é	palavra-signo	em	movimento,	sempre	em	relação/
interlocução com o outro e com o eu – consciência.

Linguagem e identidade tem uma relação estreita. Em A construção do pensamento e da linguagem (2010a, 
p.486),	Vygotsky	conclui	que	se	a	“linguagem	é	uma	consciência	prática	que	existe	para	outras	pessoas	e,	
consequentemente, para mim [...] então é evidente que não é um simples pensamento mas toda a consciência 
em seu conjunto que está vinculada em seu desenvolvimento ao desenvolvimento da palavra. A consciência 
se	reflete	na	palavra	como	o	sol	em	uma	gota	d’água.	A	palavra	está	para	a	consciência	como	[...]	como	 
a célula viva está para o organismo, como o átomo para o cosmo. Ela é o pequeno mundo da consciência.  
A palavra consciente é o microcosmo da consciência humana”.

A	linguagem,	tanto	a	fala	quanto	a	escrita,	singulariza,	identifica	a	criança	em	relação	ao	outro:	criança	e	
adulto e criança e criança, trata-se de sua consciência prática em formação. A concepção de que a criança é 
um	“sujeito	histórico	e	de	direitos	nas	interações,	relações	e	práticas	cotidianas	que	vivencia...	e	[...]	constrói	
sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura” (BNCC, 2016), implica pensar no processo mais 
amplo de apropriação e objetivação dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade na 
formação do indivíduo, isto é, em sua ontogênese.

Esse	processo	 supõe	a	apropriação	e	domínio	da	 linguagem	verbal	 (fala	e	escrita)	 –	portanto,	na	
apropriação	de	um	objeto	histórico	e,	ao	mesmo	tempo,	instrumento	semiótico	(de	significados)	com	a	escrita,	
as	palavras	são	signos,	portanto,	são	portadoras	de	significados.	São	os	significados	construídos	socialmente	
que possibilitam à criança apropriar-se do mundo da cultura humana, de tornar seus os conhecimentos da 
humanidade,	inclusive	os	linguístico-semânticos,	objetivando-os	aos	se	expressar	pelas	diferentes	linguagens,	
fundamentalmente, a verbal nas atividades de ouvir, falar, ler e escrever.

Enfim,	a	 relação	–	eu, outro, nós –passa fundamentalmente pela linguagem/pensamento/consciência 
tendo	como	unidade	o	significado.	Por	isso,	podemos	dizer	que	o	significado	é	um	fenômeno	da	linguagem	
e	do	pensamento.	Nesse	sentido,	a	 relação	eu/outro/nós	passa	 também	pelas	 relações	de	classe.	Uma	
criança, pobre, negra, moradora da periferia, cujo pai é operário na relação eu, outro, nós vivencia diferentes 
experiências	de	uma	criança	branca,	 rica,	moradora	de	um	condomínio	de	 luxo,	 cujo	pai	é	o	patrão	
desse operário. A concepção de criança e seu desenvolvimento implica pensar numa criança de carne 
e osso, concreta, não uma criança idealizada. E, pensar, também no papel que a linguagem tem no seu 
desenvolvimento, na formação de seu pensamento e consciência.

A BNCC de Educação Infantil, no Campo de experiências: corpo, gestos e movimentos, traz a linguagem 
como	função	comunicativa	e	expressão	das	crianças	por	meio	de	diferentes	linguagens,	como	as	brincadeiras	
de faz de conta, teatro, dança etc. Novamente a linguagem verbal e não verbal não é diferenciada.

As	crianças	brincam	com	seu	corpo,	 se	comunicam	e	se	expressam,	por	meio	das	diferentes	

linguagens,	como	música,	dança,	teatro,	brincadeiras	de	faz	de	conta,	no	entrelaçamento	entre	

corpo, emoção e linguagem. (BNCC, 2016, p.70).

Mas, como se forma na criança a função da linguagem? No desenvolvimento da linguagem, o gesto 
indicativo	da	criança	é,	inicialmente,	significado	pelo	adulto,	tornando-se	um	meio	de	comunicação.	Vygotsky	
(2000), ao tratar do desenvolvimento da pré-história da linguagem escrita, mostra que o gesto do bebê é a 
manifestação inicial de um signo que mais tarde se converterá em signo escrito. Eis como começa a se formar 
a função simbólica que possibilitará à criança alcançar a escrita simbólica.
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A	história	de	desenvolvimento	da	escrita	“inicia	quando	aparecem	os	primeiros	signos	visuais	na	criança	[...]	
O gesto, precisamente, é o primeiro signo visual que contém a futura escrita da criança, igual que a semente 
contém o futuro carvalho. O gesto é a escrita no ar e o signo escrito é, frequentemente, um gesto que se 
fortalece. (tradução nossa)”. Dois momentos essenciais dessa história apontam a ligação genética entre gesto 
e signo escrito: primeiro as garatujas e os desenhos das crianças, que são a representação do gesto. Quando 
desenha,	a	criança	representa	gráfica	e	simbolicamente	o	gesto,	e	assim	afirma	sua	significação.

Também no Campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, a BNCC apresenta a linguagem 
como meio de comunicação no cotidiano da criança, apontando o choro, possivelmente, como uma primeira 
linguagem,	seguindo-se	os	gestos,	as	brincadeiras	e	outras	formas	de	expressão	como	a	expressão	plástica,	
a	gráfica,	a	linguagem	de	sinais	etc.

Desde	o	nascimento,	as	crianças	participam	de	situações	comunicativas	cotidianas	com	as	pes-
soas com quem interagem, apropriando-se da primeira língua (língua materna/nativa/línguas de 
socialização). [...] o choro se constitui, pela interpretação do outro, em uma primeira linguagem 
oral, uma importante linguagem para a comunicação. A gestualidade, o movimento realizado nas 
brincadeiras	ou	nos	jogos	corporais,	a	apropriação	da	linguagem	oral	ou	em	libras,	a	expressão	
gráfica,	musical,	plástica,	dramática,	escrita,	entre	outras,	potencializam	a	organização	do	pen-
samento,	tanto	na	capacidade	criativa,	expressiva	e	comunicativa,	quanto	na	sua	participação	
na cultura. (p. 73).

Contudo,	o	documento	não	explicita	como	essas	diferentes	linguagens	se	articulam	e	como,	para	além	da	
comunicação, o desenvolvimento da linguagem na criança percorre uma longa história em que forma sua 
função simbólica, do gesto indicativo à escrita simbólica.

Sua	história	de	escrita	mostra	que,	no	processo	de	criação	de	signos	e	sua	significação	para	representar	
algo,	a	criança	experimenta	uma	série	de	invenções	e	passa	de	um	estágio	a	outro:	da	descoberta	da	escrita	
pictográfica,	que	consiste	na	utilização	inicial	da	escrita	em	sua	funcionalidade,	para	uma	escrita	elementar	
como forma de registro. Vygotsky (2000) mostra que o gesto inicial do bebê, assim como o desenho e a 
brincadeira	de	papeis	sociais	vão	ganhando	significado	e	transformam-se	em	signos	independentes,	pois	na	
apropriação	da	escrita	será	necessário	o	gesto	que	confere	a	ela	função	e	significado.	Nessa	perspectiva,	o	
desenvolvimento da escrita tem um longo caminho até chegar à aquisição da escrita simbólica.

Portanto, o processo de apropriação da escrita pela criança só pode ser compreendido como processo 
histórico,	ou	seja,	como	a	criança	desenvolve	essa	aquisição	cultural,	pois,	como	afirma	Vygotsky:

O	domínio	da	 linguagem	escrita	significa	para	a	criança	dominar	um	sistema	de	signos	sim-
bólicos	extremamente	complexo.	[...]	o	domínio	deste	sistema	complexo	não	pode	realizar-se	
por	uma	via	exclusivamente	mecânica,	desde	fora,	por	meio	de	uma	simples	pronunciação,	de	
uma	aprendizagem	artificial.	[...]	O	domínio	da	linguagem	escrita	é,	na	realidade,	o	resultado	de	
um	largo	desenvolvimento	das	funções	psíquicas	superiores	do	comportamento	infantil.	[...]	O	 
desenvolvimento	da	linguagem	escrita	não	segue	uma	linha	única,	nem	conserva	nada	parecido	
a uma sucessão de formas.Na história do desenvolvimento da linguagem escrita na criança nos 
encontramos com as metamorfoses mais inesperadas, quer dizer, coma transformação de umas 
formas de linguagem escrita em outras (Vygotsky, 2000, p.184, tradução nossa).

É,	portanto,	necessário	considerar	as	involuções	decorrentes	ao	longo	do	desenvolvimento	do	próprio	
processo,	as	interrupções,	transformações,	às	vezes	imperceptíveis	de	uma	forma	de	representação	por	
outra.	Este	é	o	ponto	central	ao	estudar	a	pré-história	da	linguagem	escrita	para	conhecer	e	explicar	os	
meios	pelos	quais	o	sistema	externo	de	símbolos	e	signos	se	converte	em	uma	função	psíquica	da	própria	
criança,	ou	ainda,	como	“a	linguagem	escrita	da	humanidade	se	converte	em	linguagem	escrita	da	criança”	
(VIGOTSKI, 2000, p.185).
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Luria esclarece que a criança passa por diferentes estágios de sua pré-história da escrita, como as garatujas 
e os desenhos. O autor chama de estágio pré-cultural e pré-instrumental a primeira fase em que a criança 
ainda	não	apreendeu	o	sentido	e	a	função	da	escrita.	Em	situações	em	que	é	solicitada	a	registrar	algo,	ela	
imita	o	gesto	do	adulto	pois	já	se	apropriou	da	percepção	externa	do	ato	de	escrever.

O	autor	detalha	esse	processo,	ao	conceituar	o	ato	de	escrever	como	explica	que:

[...]	apenas	externamente	associado	à	tarefa	de	anotar	uma	palavra	específica;	é	puramente	in-
tuitivo.	A	criança	só	está	interessada	em	“escrever	como	os	adultos”;	para	ela,	o	ato	de	escrever	
não	é	um	meio	para	recordar,	para	representar	algum	significado,	mas	um	ato	suficiente	em	si	
mesmo, um brinquedo. Tal ato não é, de forma alguma, sempre visto como um recurso para ajudar 
a	criança	a	lembrar-se	mais	tarde	da	sentença.	A	conexão	entre	os	rabiscos	da	criança	e	a	ideia	
que	pretende	representar	é	puramente	externa	(LURIA,	1994,	p.149).

Assim, pensar a apropriação da escrita, tendo em vista superar a aprendizagem mecânica de traçar letras, 
implica	desde	sua	origem	na	elaboração	de	significados	e	sentidos	que	passam	pela	atividade	externa	e	
interna	da	criança.	Para	que	se	apropriem	das	máximas	qualidades	da	cultura	escrita,	as	atividades	com	as	
crianças da educação infantil devem, portanto, ser planejadas de forma a impulsionar seu desenvolvimento, 
desde	a	atividade	objetal	na	primeira	 infância	às	brincadeiras	de	papeis	 sociais.Identificar	os	 sentidos	
que	as	crianças	atribuem	à	escrita	e	as	implicações	diretas	que	tais	sentidos	exercem	sobre	o	processo	de	
apropriação desse objeto é condição sine qua non para compreendermos como se relacionam com a escrita 
ao apropriarem-se dela.

Nesse	sentido,	as	atividades	com	a	cultura	escrita	na	educação	infantil	pressupõem	uma	relação	dialógica:	
uma	interação	das	crianças	com	a	escrita	em	sua	diversidade	de	gêneros	textuais,	suportes	e	situações	de	uso,	
com o outro e consigo mesmas. Como objeto de ensino, implica a mediação pedagógica, ou seja, a mediação 
do professor ao abordar a língua oral e escrita em sua dinamicidade e movimento, pois para Bakhtin (2014) 
a	vida	é	por	natureza	dialógica,	 sendo	 impossível	conceber	o	homem	fora	das	 relações	que	o	 ligam	ao	
outro. Essa relação funda a linguagem, atribui-lhe sentido e constrói sujeitos produtores de enunciados.Essa 
é, portanto, uma questão fundamental no processo de apropriação da linguagem escrita: a dialogicidade.

Para Vygotsky (2000), as formas da atividade psicológica são encontradas nas atividades sociais que as 
crianças participam e precisam ser apropriadas por ela para o seu desenvolvimento cultural. A formação da 
atitude autora e leitora da criança, no processo de apropriação da escrita, resulta de uma atividade efetiva 
desenvolvida	em	relação	aos	objetos	e	fenômenos	e	precisa	ser	ensinada	por	alguém	mais	experiente	que	
deve mediar as formas mais elaboradas da cultura escrita.

Apoiamo-nos em Leontiev (1978) que esclarece ser a atividade propulsora do desenvolvimento, ao 
transformar a conduta elementar do indivíduo em conduta superior. É por meio da atividade criadora e 
produtiva	que	a	criança	assimila	os	conhecimentos,	as	aptidões	e	características	especificamente	humanas,	
que não são transmitidas por hereditariedade biológica. Nessa perspectiva, cada criança aprende a ser 
homem	e	viver	em	sociedade,	enfim	constitui-se	humanamente,	pois	sua	herança	biológica	não	é	suficiente	
para seu desenvolvimento.

Mas, para se apropriar dos objetos materiais e intelectuais, a criança precisa desenvolver uma atividade em 
relação a esses objetos em que os traços essenciais da atividade estejam encarnados no objeto. Em vista disso, 
entendemos que as crianças formam a atitude autora e leitor ao apropriarem-se da escrita quando participam 
de atividades significativas	que	as	coloquem	em	relação	com	esse	objeto	social,	em	seus	usos	e	funções.

Segundo	Bajard	(2012,	p.13),	“se	a	escrita	é	uma	linguagem,	podemos	encontrar	um	modelo	metodológico	
dentro da pedagogia da aprendizagem das línguas”. Para o autor, às crianças devem ser garantidas as 
amostras	múltiplas	de	linguagem	escrita,	e	acrescentaríamos,	as	formas	ideais	escritas	em	suas	máximas	
qualidades	para	que	as	crianças	explorem	atribuindo	significados	e	sentidos.	“Não	é	a	partir	de	um	código	
reduzido ensinado pelo adulto que a criança adquire uma língua (oral ou escrita), mas sim a partir das 
regularidades em vigor das amostras de linguagem que ela retira elementos novos a serem agregados ao 
seu saber linguístico já constituído”.
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Tendo	acesso	às	amostras	de	linguagem	escrita,	principalmente	por	meio	de	textos	da	literatura	infantil,	
Bajard	(2008,	p.46)	mostra	que	as	crianças	podem	“descobrir	que	o	texto	é	construído	de	palavras	separadas	
pelos espaços brancos. É uma descoberta importante, pois, na cadeia sonora, a palavra, encapsulada na 
prosódia,	não	é	distinta	acusticamente”.	Podem	identificar	um	personagem	com	a	letra	inicial	como	fazem	com	
seu	nome,	atentar	para	a	construção	de	textos	em	parágrafos,	distinguir	a	maiúscula	da	minúscula,	perceber	
a	palavra	como	um	pequeno	conjunto	de	“unidades	visuais,	ou	grafes,	que	incluem	a	letra”,	identificar	sinais	
de pontuação como o travessão que marca a fala do personagem, o ponto de interrogação que sinaliza a 
pergunta,	tão	comuns	nos	textos	para	crianças;	e,	ainda,	perceber	“a	grande	ausência	de	um	objeto	de	ensino:	
o espaço em branco”.

Se na escola de educação infantil, como temos constatado nos estudos publicados, a concepção de escrita 
ainda esteja associada a uma prática alienante e alienadora e sua apropriação resulte em atos fragmentados 
de	escrita	que	se	resumem	ao	traçado	das	letras	e	sua	correspondência	sonora,	esvaziada	de	significado,	
desconectada da realidade na qual a escrita se insere como objeto vivo em circulação, é preciso inverter essa 
situação focando a problemática com diferentes aportes teóricos e métodos.

Para	concluir,	compreender	como	se	formam	as	funções	psicológicas	superiores	na	criança	é	condição	
para pensarmos os objetivos pedagógicos e os procedimentos metodológicos relacionados ao campo da 
linguagem, na Educação Infantil. Na ausência de uma fundamentação teórico-metodológica clara, objetiva, 
articulada	às	questões	de	linguagem,	documentos	oficiais	e	práticas	pedagógicas	não	fazem	sentido	e	muito	
pouco contribuem para a construção de uma escola de Educação Infantil.
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Aquisição da escrita e sua relação com a sensibilidade  
a aspectos sonoros da linguagem em criança pré-escolares

Silvanne Ribeiro1

Universidade Federal da Bahia

Resumo: Neste trabalho2 investigou-se a sensibilidade aos aspectos sonoros da linguagem e sua relação com a 
aquisição	da	escrita	em	crianças	pré-escolares.	A	finalidade	foi	estudar	algumas	tarefas	que	implicam	extração	
e	segmentação	sobre	a	palavra,	relacionadas	com	o	processo	de	aprendizagem	da	escrita.	Especificamente	
estas	tarefas	referem-se	a	rima	(Tarefa	1)	e	a	segmentação	(Tarefa	2)	em	um	contexto	de	jogos	de	palavras.	
Os	resultados	apontam	que	existe	una	relação	entre	o	procedimento	de	extração	e	segmentação	e	o	nível	de	
conceitualização	da	escrita:	a	maior	nível	de	escrita,	maior	o	trabalho	de	extração	de	rima	e	de	segmentação	
silábica. Foram encontradas poucas respostas com segmentação fonêmica; estas não resultaram frequentes 
mesmo em crianças que se situavam no nível alfabético porque a compreensão do sistema não derivou, 
automaticamente,	em	segmentações	exaustivas.
Palavras-chave: Aquisição da escrita. Conhecimento metalinguístico. Pré-escolares.

Introdução

Nas	últimas	décadas	os	estudos	sobre	a	sensibilidade	aos	aspectos	sonoros	da	linguagem	e	a	consciência	
fonológica despertaram um grande interesse em muitos pesquisadores. Isso deve-se à relação demonstrada 
entre conhecimento fonológico e desenvolvimento da leitura e da escrita.

Entende-se por consciência fonológica a habilidade para segmentar a palavra em sons individuais, ou seja 
em fonemas. Dita consciência é um tipo de conhecimento metalinguístico e está implicada na capacidade 
de	realizar	diversas	operações	mentais	sobre	os	sons	da	fala,	por	exemplo,	agregar,	substituir	ou	contar	os	
fonemas	que	compõem	as	palavras.	Para	Defior	(2004),	a	consciência	fonológica	não	aparece	repentinamente,	
sendo o resultado de uma aprendizagem gradual, a partir do momento que as crianças deslocam sua atenção 
dos	aspectos	significativos	da	linguagem	para	a	consciência	de	sua	estrutura	e	das	unidades	ou	segmentos	
que	a	compõe.	Analisar	a	linguagem	em	seus	componentes	sonoros	mínimos,	ou	seja	os	fonemas,	é	uma	árdua	
tarefa que não é necessária durante o desenvolvimento da linguagem oral, mas que é inevitável durante a 
aprendizagem da escrita. Diversos estudos vêm constatando que o desenvolvimento fonológico é um processo 
lento, no qual o indivíduo vai evoluindo na análise e na percepção das unidades fonológicas de sua língua.

Esses trabalhos demonstraram que a consciência fonológica é uma habilidade metalinguística importante 
na aprendizagem da leitura e da escrita no idioma inglês (GOSWAMI, 1999), em espanhol (CARRILLO, 1994; 
DEFIOR,	2004),	em	hebraico	 (SHARE,	1995)	e	em	português	 (CARDOSO-MARTINS,	1995;	MORAIS,	2015).	
Estudos	com	crianças	que	apresentaram	dificuldades	na	leitura	e	com	dislexias	corroboram	a	afirmação	da	
importância	da	consciência	fonológica	na	aquisição	da	leitura	e	da	escrita,	posto	que	há	dados	que	afirmam	
que tais crianças não alcançam solucionar tarefas fonológicas (SNOWLING, 1980).

Uma importante discussão sobre a relação entre consciência fonológica e aprendizagem foi abordada 
em termos de condição para a aprendizagem (BRYANT e BRADLEY, 1983), de consequência (MORAIS, 
1994;	ALEGRÍA,	1993)	ou	de	relação	recíproca	(STANOVICH,	2000).	A	 linha	desta	pesquisa	enquadra-se	
nessa	última,	onde	se	afirma	que	existe	una	relação	de	facilitação	mútua	entre	consciência	fonológica	e	
aprendizagem da escrita.

1 Doutora em Psicologia da Educação. Professora adjunta da Faculdade de Educação – Universidade Federal da Bahia. E-mail para contato, 
silvanne.ribeiro@ufba.br.

2 Refere-se a dados parciais, inéditos no Brasil, da pesquisa de doutorado realizado na Universidad de Barcelona, sob orientação da Dra. 
Ana Teberosky.
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Alguns estudos demonstraram, ainda, que as crianças possuem uma grande sensibilidade aos sons da fala 
antes	da	aquisição	da	escrita	(MOREIRA	e	PONTECORVO,	1998).	Contudo	essa	sensibilidade	para	identificar	
variações,	sejam	morfêmicas	ou	sonoras,	não	vai	acompanhada	de	uma	habilidade	equivalente	para	analisar	
e segmentar as palavras nos seus componentes.

De	fato,	diversas	pesquisas	evidenciaram	que	as	crianças	têm	uma	grande	dificuldade	ao	momento	de	
segmentar as palavras em fonemas, mas não tanto em sílabas (JIMÉNEZ e ORTIZ, 2000). Assim, centrar a 
atenção sobre essa unidade resulta muito mais acessível e articulável. Sem embargo, a unidade fonema 
torna-se difícil para as crianças porque os sons da linguagem, a nível de fonemas, são abstratos. Por outro 
lado,	a	dificuldade	também	reside	sobre	o	fato	de	que	não	há	limite	claro	de	divisão	na	segmentação	dos	
sons	percebidos	na	fala.	Ambos	aspectos,	de	relação	complexa,	entre	o	sinal	acústico	da	mensagem	e	o	
componente	fonológico	e	de	alteração	quando	os	fonemas	são	segmentados,	explicam	a	dificuldade	da	
tarefa de segmentação em fonemas. Por isso há autores que sustentam que a segmentação fonológica vai se 
consolidando quando se captam as correspondências entre a linguagem oral e a escrita: as letras permitiriam 
apoiar a segmentação da fala em fonemas (VERNON e FERREIRO, 1999). Em suma, defende-se que a aquisição 
da	escrita	auxilia	as	crianças	a	reconhecer	e	trabalhar	sobre	os	segmentos	que	descompõem	as	palavras.

Por	outro	lado,	autores	como	Bryant	e	Bradley	(1998)	defendem	que	as	experiências	das	crianças	com	
as unidades rítmicas das palavras são fundamentais para o desenvolvimento da consciência fonológica. 
Os pesquisadores demonstraram que as crianças pré-escolares são capazes de detectar rimas com grande 
facilidade.	Para	eles,	essas	experiências	realizadas	muito	antes	da	aquisição	da	leitura	e	da	escrita,	constituem	
precursores	 importantes	do	desenvolvimento	da	consciência	 fonêmica	e	do	êxito	na	 leitura.	Postulam,	
portanto, que trabalhar com os sons que rimam é importante porque ajudam as crianças a levar em conta as 
sequências de letras, já que as palavras que rimam costumam ter segmentos em comum (BRYANT e GOSWAMI, 
1987; GOSWAMI E BRYANT, 1990).

Sendo	assim,	uma	série	de	investigações	defendem	que	existe	uma	grande	sensibilidade	infantil	à	rima	
e à aliteração. Tal sensibilidade aparece muito cedo nas crianças, antes da instrução formal. Para muitos 
teóricos	esse	fato	é	um	preditor	do	êxito	na	leitura	e	na	escrita.

Sem	entrar	no	debate	de	que	a	sensibilidade	à	rima	exige	algumas	habilidades	comparáveis	a	outras	
segmentações,	o	certo	é	que	um	grande	número	de	tarefas	para	detectar	tal	sensibilidade	não	exige	das	
crianças	uma	reflexão	metalinguística	mais	analítica	de	unidades	mais	sutis	como	o	fonema.	Portanto,	não	se	
está demonstrado que as crianças, a partir de una sensibilidade à rima, chegue a uma segmentação fonêmica, 
apesar	de	que	está	comprovado	que	há	uma	relação	significativa	entre	habilidades	rítmicas	e	bons	resultados	
em leitura em diferentes idiomas.

Em	uma	posição	distinta,	Morais	(1994)	comprovou	que	existe	uma	estreita	relação	entre	conhecimento	
fonológico e habilidades leitoras. O autor defende que a habilidade em detectar e produzir rimas 
não	pressupõe	que	as	crianças	 tenham	adquirido	a	capacidade	de	analisar	a	 sílaba	nas	suas	unidades	
intrassilábicas, ou seja, em ataque (onset), que é a consoante do grupo consonântico que precede a vogal e 
em	rima	(vogal	que	constitui	o	núcleo).

A habilidade de analisar a sílaba nas suas unidades intrassilábicas vem sendo encontrada em muitos 
sujeitos de língua inglesa. No entanto, cabe ressaltar que muitas pesquisas relacionadas com a consciência 
metalinguística com crianças oriundas de línguas românicas demonstraram que seus resultados não 
coincidem com os dados obtidos com infantes da língua inglesa (VERNON, 1998). A maioria dos estudos em 
inglês	tendem	a	generalizar	os	resultados	encontrados	e	existem	dados	que	demonstram	a	importância	da	
natureza da língua no âmbito deste tema (RIBEIRO e TEBEROSKY, 2007).

Tratando-se	de	crianças	pequenas,	considera-se	o	contexto	de	jogos	de	palavras	muito	adequado	para	
estimular	reflexões	sobre	a	 linguagem	e	 fomentar	a	consciência	 fonológica,	ademais	de	exercer	grande	
fascínio	entre	as	crianças.	Pressupõe-se	que	as	mesmas	quando	jogam	com	a	língua	também	jogam	com	
a	sua	estrutura	(TEBEROSKY	e	VIANA,	2012).	Desta	maneira,	é	oportuno	apresentar	esse	tipo	de	texto	em	
atividades	que	enfoquem	os	aspectos	formais	e	lexicais	da	linguagem.	Neste	trabalho	utilizou-se	os	jogos	de	
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palavras para fomentar a centração sobre a estrutura fonológica e morfológica das palavras, e não na sua 
relação	significativa	e	comunicativa.

Esta pesquisa apresentou como objetivo principal investigar a sensibilidade aos aspectos sonoros da 
linguagem e sua relação com os processos de desenvolvimento da escrita em crianças pré-escolares. 
Pretendeu-se ainda evidenciar uma perspectiva que tivesse em conta: os níveis de conceitualização da escrita, 
as	interações	entre	oralidade	e	escrita,	diferentes	aspectos	formais	(fonológicos,	morfológicos	e	lexicais)	e	
contextos	de	jogos	de	palavras.

Método

Foram entrevistados 40 crianças pré-escolares provenientes de duas escolas de Educação Infantil da cidade 
de Salvador-Bahia, correspondentes aos cursos de Grupo 4 (4 anos) e Grupo 5 (5 e 6 anos). A média de idade 
dos participantes foi de 4;6 a 6;6 (média = 5;5), sendo 17 meninos e 23 meninas. As entrevistas ocorreram nas 
escolas,	com	duração	aproximada	de	30	minutos.

O desenho metodológico consistiu em uma tarefa prévia de nível de escrita, seguida da Tarefa 1 (Rima) 
e da Tarefa 2 (Segmentação em Eco). Na tarefa de nível de escrita, utilizou-se o instrumento de sondagem 
criado por Ferreiro e Teberosky (1979), sendo solicitado que cada participante escrevesse quatro palavras do 
mesmo campo semântico e uma frase. Posteriormente, solicitava-se que cada criança lesse em voz alta o que 
tinha escrito, sinalizando sua escrita. Os níveis de escrita foram analisados seguindo os estudos de Ferreiro e 
Teberosky (1979) e Ferreiro (1986). Esses níveis foram divididos em cinco grupos que correspondem a formas 
de conceitualizar o escrito e sua relação com a oralidade: 1. Pré-silábico, 2. Silábico estrito sem valor sonoro, 
3. Silábico estrito com valor sonoro, 4. Silábico alfabético e 5. Alfabético.

 Em função do rendimento das crianças com respeito a correspondência grafema/fonema, decidiu-se 
agrupar	os	cinco	níveis	em	três	grupos.	Um	primeiro	grupo	sem	nenhum	tipo	de	correspondência	fonográfica	
ou com algum procedimento silábico, porém sem valor sonoro convencional; um segundo grupo com um 
nível	de	correspondência	silábica,	mas	com	valor	sonoro	convencional,	e	finalmente	um	terceiro	grupo	com	
correspondência	alfabética	exaustiva.	Tais	agrupações	ficaram	da	seguinte	forma:	Grupo	1=	Pré-silábicos	
e silábicos sem valor sonoro; Grupo 2= Silábicos estritos com valor sonoro e silábicos alfabéticos e Grupo 
3= Alfabéticos.

 Uma vez realizada a tarefa de sondagem do nível de escrita, iniciou-se a entrevista. Em seguida se 
explicará	os	procedimentos	utilizados.

Tarefa de Rima (Tarefa 1) “O que se parece aqui?”-	Na	modalidade	oral	falou-se:	“Vamos	fazer	um	jogo?	
Preste bem atenção como é...”. Neste momento começava-se a ler em voz alta e devagar versos com rimas de 
fragmento	de	poesias	que	se	podem	apreciar	abaixo.	Os	dois	primeiros	foram	retiradas	do	livro	Pé	de	Pilão	
(Quintana,	2000);	o	última	foi	criado	para	a	presente	pesquisa:

Quadro 1 – Frases com rimas utilizadas na Tarefa 1 (Rimas)

Frase 1: O pato ganhou um sapato e foi fazer retrato

Frase 2: O macaco retratista era um grande artista malabarista

Frase 3: Na casa azulzinha havia uma menininha com uma bonequinha

Posteriormente	se	preguntava:	“Há	nomes	que	se	parecem?	Quais	se	parecem	mais	neste	que	acabei	de	
dizer?”. Nos casos em que o participante não respondesse, repetia-se o verso. Nos demais versos foi utilizado 
o mesmo procedimento.

Em	seguida,	na	modalidade	escrita,	apresentava-se	fichas	impressas	com	as	palavras	rimadas	dos	versos:	
“agora	vou	te	mostrar	estas	fichas:	pato, sapato e retrato”. Você acha que tem algo parecido aqui? O que se 
parece mais nestes nomes? O mesmo procedimento foi utilizado nas palavras rimadas das frases restantes.
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Tarefa de segmentação em Eco (Tarefa 2) “O que diz o eco?”-	Nesta	tarefa	dizia-se	as	crianças:	“Agora	
vamos jogar outra coisa. Ouça bem e presta atenção no que eles fazem”. Em seguida foi lido a poesia de 
Cecília Meireles:

“O	menino	pergunta	ao	eco

onde é que ele se esconde.

Mas o eco só responde: Onde? Onde?

O menino também lhe pede¨

Eco, vem passear comigo!

Mas não sabe se o eco é amigo

ou inimigo.

Pois	só	lhe	ouve	dizer:	Migo!	“

Posteriormente	preguntava-se:	Há	nomes	que	se	parecem	aqui?	Quais?	Você	sabe	o	que	é	eco?	No	
caso	de	que	a	criança	não	soubesse,	se	explicava,	dando	alguns	exemplos	com	uma	gravação	simulada	
de uma voz de uma criança e outra de seu eco. A repetição do eco na gravação recaiu sobre diferentes 
níveis	da	palavra:	fonema,	sílaba	o	morfema,	todos	em	posição	final	em	palavras	de	distintas	estruturas.

Depois	de	dado	o	modelo	mostrou-se	as	crianças	duas	marionetes:	“Vou	lhe	apresentar	agora	estes	
dois bonecos, o primeiro é o Menino e eu serei ele, já este aqui, o segundo, é o Eco, e será você, está bem? 
O Menino (eu) vai dizer uns nomes e o Eco (você) vai falar outros, certo? Lembre-se que o Eco não repete 
tudo, só um pedacinho”. Posteriormente a entrevistadora representando o Menino dizia frases pondo a 
ênfase	na	última	palavra.	Na	modalidade	escrita,	dizia-se	ao	entrevistado:	“O	Menino	gritou	este	nome	e	
escreveu	assim	numa	pedra”.	Neste	momento	a	entrevistadora	lia	uma	frase	e	escrevia	a	última	palavra	
com	letras	móveis	na	mesa.	Em	seguida	se	preguntava:	“O	que	diz	o	Eco?”	Os	estímulos	utilizados	em	
ambas modalidades foram: Eco vem comprar pão, Eco vem descansar, Eco para de ser mau, Eco vem 
chutar a bolinha, Eco vem agora comer, Eco vem comprar um doce gostoso.

Resultados

Devido as características das variáveis dependentes e o tamanho da amostra foram aplicadas provas 
não paramétricas. Tais provas foram: A H de Kruskal-Wallis na comparação dos três grupos independentes 
de níveis de escrita, a U de Mann-Whitney para comparar os níveis de escrita a posteriori e a T de Wilcoxon 
para	comparar	as	modalidades	oral	e	escrita.	Os	critérios	de	codificação	das	tarefas	foram	baseados	no	tipo	
de	trabalho	que	realizava	a	criança:	a	extração	de	palavras	(no	caso	da	tarefa	de	rima)	ou	a	segmentação	
(em fonema, sílaba ou morfema em ambas tarefas) foram consideradas como resposta formal. Em ambas 
tarefas foram analisadas separadamente as respostas com segmentação das sem segmentação. Devido 
a	existência	de	vários	estímulos	nas	tarefas	foi	realizado	um	somatório	dos	mesmos,	com	isto	obteve-se	
uma pontuação total por modalidade.

Na Tabela 1 pode ser apreciar os resultados da primeira pergunta para a análise estatística da tarefa 
de rima: a criança realizou um trabalho de encontrar rimas? Na modalidade oral não se encontraram 
respostas	com	extração	do	segmento	rimado,	por	isso	não	foi	exposto	aqui.
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Tabela 1 – Prova de comparação da Tarefa de Rima, relacionada com os grupos de níveis de escrita
Modalidade Escrita

Grupos3 Média
de

Rango

H de K. Wallis Contrastes a posteriori
U de Mann-Whitney

Comparações4

Grupo 1 14,09    

x	   
 2
 = 9,067

p = 0,011

Grupo 1 e 2 z = 2,706 e p = 0,007

Grupo 2 26,55 Grupo 1 e 3 z = 2,279 e p = 0,028

Grupo 3 23,50 Grupo 2 e 3 z = 0,695 e p = 0,546

Contudo,	na	modalidade	escrita	pôde-se	observar	diferenças	estatisticamente	significativas,	(x2 (2)=9,067 
y p=0,011). Com a prova U de Mann-Whitney nos contrastes a posteriori pode-se ver que tais diferenças 
apareceram entre o Grupo 1 (presil. e sil. sin vsc) e o Grupo 2 (sil. con vsc e sil. alf.), (z=2,706 y p=0,007). 
Também	se	pode	observar	que	foram	encontradas	diferenças	estatisticamente	significativas	entre	o	Grupo	
1 (presil. e sil. sin vsc) e o Grupo 3 (alfabético), (z=2,279 e p=0,028). Com os resultados obtidos é possível 
concluir que as crianças do Grupo 1 segmentaram menos a rima do que as crianças do Grupo 2 e do 
Grupo	3,	enquanto	que	os	participantes	deste	último	realizaram	um	trabalho	de	segmentação	de	rimas,	
na modalidade escrita, sem diferença de procedimento.

A Tabela 2 refere-se aos resultados da segunda pergunta para a análise da tarefa de rima: A criança realizou 
um	trabalho	de	extração?	Na	modalidade	escrita	não	foi	aplicada	a	prova	de	contrastes	a posteriori posto 
que	não	apareceram	diferenças	estatisticamente	significativas.	Por	outro	lado,	na	modalidade	oral	foram	
encontradas	tais	diferenças,	(x2 (2)=11,790 e p=0,003). Essas diferenças foram encontradas entre o Grupo 1 e 
o Grupo 2, (z=2,336 e p=0,027) e entre o Grupo 1 e o Grupo 3, (z=3,070 e p=0,040).

Tabela 2 – Prova de comparação da Tarefa de Rima, relacionada aos grupos de níveis de escrita
Modalidade Escrita

Grupos Média
de

Rango

H de K. Wallis Contrastes a posteriori
U de Mann-Whitney

(Comparações	de	grupos)

Grupo 1 17,75
x	   

 2
 = 4,392

p = 0,085

– – – – – – – – – 

Grupo 2 20,00 – – – – – – – – – 

Grupo 3 24,00 – – – – – – – – – 

Modalidade Oral

Grupo 1 16,66
x	   

 2
 = 1,790

p = 0,003

Grupo 1 e 2 z = 2,336 e p = 0,027

Grupo 2 23,10 Grupo 1 e 3 z = 3,070 e p = 0,040

Grupo 3 26,46 Grupo 2 e 3 z = 1,241 e p = 0,371

Podemos concluir a partir dos resultados, que as crianças do Grupo 1 avaliaram de distinta forma o 
trabalho	de	extração	de	palavras	nas	frases	com	respeito	aos	participantes	dos	demais	grupos.	Essas	crianças	
realizaram	com	menos	rendimento	o	trabalho	de	extração	que	os	participantes	dos	grupo	2	e	3.	Não	obstante,	
esses	dois	últimos	grupos	realizaram	extrações	sem	diferenças	significativas	de	procedimentos.

3 Os grupos em todas as tabelas referem-se aos níveis de escrita:
 Grupo 1 – Presil. e sil. sin valor sonoro convencional (n=16)
 Grupo 2 – Sil. con valor sonoro convencional e sil. alfabético (n =10)
 Grupo 3 – Alfabético (n=14)
4 Comparações dos grupos de níveis de escrita.
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 Na Tabela 3 pode-se ver os resultados da primeira pergunta da análise estadística da Tarefa 2, tal 
pergunta foi: a criança fez um trabalho de segmentação?

Na	modalidade	escrita	apareceram	diferencias	estatisticamente	significativas,	(x2 (2) = 11,380 e p = 0,003). 
É possível observar que tais diferenças apareceram entre o Grupo 1 e o Grupo 3, (z = 2,996 e p = 0,019). Por 
outro	lado,	também	foram	produzidas	diferenças	estatisticamente	significativas	no	oral,	(x2 (2) = 10,741 y p 
= 0,005). Ainda é possível ver que tais diferenças também foram encontradas entre os grupo 1 e 3, (z = 3,115 
e p = 0,004).

Tabela 3 – Prova	de	comparações	da	Tarefa	de	Segmentação	em	Eco,	relacionada	com	os	grupos	de	níveis	
de escrita

Modalidade Escrita

Grupos Média
de

Rango

H de K. Wallis Contrastes a posteriori
U de Mann-Whitney
(Comparações)

Grupo 1 15,00    

	x	    
 2
 = 11,380

p = 0,003

Grupo 1 e 2 z = 1,991 e p = 0,097

Grupo 2 23,00 Grupo 1 e 3 z = 2,996 e p = 0,019

Grupo 3 25,00 Grupo 2 e 3 z = 1,183 e p = 0,709

Modalidade Oral

Grupo 1 14,31    

	x	    
 2
 = 10,741

p = 0,005

Grupo 1 e 2 z = 1,767 e p = 0,097

Grupo 2 21,30 Grupo 1 e 3 z = 3,115 e p = 0,004

Grupo 3 27,00 Grupo 2 e 3 z = 1,752 e p = 0,172

A partir destes resultados podem-se concluir que, em ambas modalidades, os participantes do Grupo 1 
realizaram	menos	segmentações	que	os	participantes	do	Grupo	3.	Entre	os	participantes	do	Grupo	2	e	do	
Grupo	3	não	foram	encontradas	diferenças	estatisticamente	significativas	em	ambas	modalidades.	Ademais,	
foram	realizadas	frequências	de	quantos	participantes	por	grupo	de	nível	de	escrita	realizaram	segmentações	
por	número	de	estímulos.	Recordamos	que	foram	apresentados	um	total	de	seis	estímulos	por	modalidade.

Na Tabela 4 podemos ver os resultados da distribuição de frequências na modalidade escrita. Nessa 
modalidade, os participantes de maior nível alfabético de escrita (Grupo 3) segmentaram mais estímulos que 
os	participantes	dos	demais	grupos,	com	um	100%	de	segmentações	em	todos	os	estímulos.	Por	outro	lado,	
as	crianças	do	Grupo	2	segmentaram	um	total	de	90%	dos	seis	estímulos	e	os	do	Grupo	1	realizaram	50%	de	
segmentações	do	conjunto	de	estímulos.

Tabela 4 – Distribuição	de	frequências	de	quantos	participantes	por	grupo	realizaram	segmentações	por	
número	de	estímulo

Modalidade Oral

Grupos
Número de Estímulos

 0 1 2 3 4 5 6 

Grupo 1 6,3% 6,2% 12,5% --- 25% --- 50%

Grupo 2 --- --- --- 10% --- --- 90%

Grupo 3 --- --- --- --- --- --- 100%

Na	modalidade	oral	também	foi	constatado	que	a	maior	nível	de	escrita,	mais	segmentações	em	um	maior	
número	de	estímulos	(Tabla	5).	Os	participantes	do	Grupo	3	realizaram	85,7%	de	segmentações	em	todos	os	
estímulos,	em	contrapartida	os	participantes	do	Grupo	2	segmentaram	50%	e	as	crianças	do	Grupo	1	apenas	
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realizaram	31,3%	de	segmentações.	Com	estes	dados	podemos	afirmar	que	as	crianças	com	maior	nível	
de	escrita	fizeram	mais	segmentações	em	um	maior	número	de	estímulos.	Nesse	grupo,	tal	procedimento	
de segmentar mais estímulos foi evidenciado em ambas modalidades. Entretanto, como vimos nas provas 
estatísticas,	apareceram	diferenças	significativas	somente	entre	os	grupos	1	e	3.

Tabela 5 – Distribuição	de	frequências	de	quantos	participantes	por	grupo	realizaram	segmentações	por	
número	de	estímulo

Modalidade Escrita

Grupos
Número de Estímulos

 0 1 2 3 4 5 6 

Grupo 1 50% --- 6,2% --- --- 12,5% 31,3%

Grupo 2 --- 20% 10% --- --- 20% 50%

Grupo 3 --- 7,1% --- --- 7,1% --- 85,8%

Também se aplicou a prova T de Wilcoxon na comparação entre as modalidades oral e escrita das tarefas. 
Os	resultados	da	Tabela	6	revelam	que	existiram	diferenças	estatisticamente	significativas	nas	modalidades	
oral	e	escrita	de	ambas	tarefas.	Analisando	os	resultados	da	tarefa	de	rima	pode-se	afirmar	que	as	crianças	
realizaram melhor a modalidade escrita que a oral, (z=4,939 e p<0,001). Por outro lado, na tarefa de 
segmentação	também	apareceram	diferenças	significativas,	as	crianças	realizaram	mais	segmentações	na	
modalidade escrita do que na modalidade oral, (z=2,812 e p=0,005).

Tabela 6 – Comparação entre as modalidades oral e escrita das tarefas de rima e de segmentação

Tarefas Modalidade T de Wilcoxon

 1 oral/escrita z = 4,939 p < 0,001

 2 oral/escrita z = 2,812 p = 0,005

Em	conclusão,	os	resultados	encontrados	na	Tarefa	de	Rima	e	de	Segmentação	confirmam	a	hipótese	que	
postula	que	nas	tarefas	de	segmentação	existe	um	forte	elo	entre	processos	metalinguísticos	de	segmentação	
de palavras e uso da escrita nos desenhos metodológicos.

Discussão

Com	os	resultados	obtidos	no	presente	estudo	podemos	fazer	as	considerações	a	seguir.	Na	Tarefa	de	Rima	
(Tarefa	1),	a	consigna	“o	que	se	parece	mais”	foi	respondida	com	uma	extração	de	palavras	na	modalidade	
oral	e	não	foram	encontradas	extrações	de	sílaba	ou	de	morfema	nesta	modalidade.	O	fato	de	que	nenhuma	
criança tenha realizado outro tipo de segmentação que não fosse a segmentação de palavras nos oferece 
informação	para	afirmar	que	a	consigna	e	os	estímulos	nas	 frases	orais	 foram	 interpretados	como	uma	
extração	da	palavra	rimada	e	não	da	rima	em	si	mesma.

Neste	sentido,	os	resultados	encontrados	corroboram	a	afirmação	de	que	a	modalidade	de	apresentação	
da	tarefa	influencia	na	sua	resolução.	Assim,	os	estímulos	escritos,	de	certa	forma,	facilitaram	a	extração	
do	segmento	rimado,	haja	vista	que	algumas	crianças	de	menor	nível	de	escrita	identificaram	a	rima	com	a	
estratégia	gráfica	ou	visual.	Independentemente	da	estratégia	utilizada	na	Tarefa	1,	as	análises	estatísticas	
revelaram que as crianças realizaram melhor a modalidade escrita. Os participantes do Grupo 1 com respeito 
aos	demais	grupos,	 realizaram	a	 tarefa	com	menos	êxito.	Tais	crianças	muitas	vezes	sinalizavam	letras	
isoladas	evidenciando	que	se	tratava	de	extrações	sem	nenhum	tipo	de	estratégia.	Dito	procedimento	não	
foi	categorizado	como	um	trabalho	de	segmentação.	Não	obstante,	a	maioria	das	crianças	identificaram	
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a rima ou parte dela (sílabas ou morfemas) nos estímulos. Como era esperado, nenhum participante deu 
resposta semântica na modalidade escrita. Também na modalidade oral o nível de escrita foi outro fator 
que	esteve	relacionado	com	a	tarefa.	Em	geral,	os	participantes	do	Grupo	1	realizaram	com	menos	êxito	o	
trabalho nessa modalidade.

A	análise	geral	aponta	que	somente	12%	dos	participantes	do	Grupo	2	e	8%	dos	participantes	do	Grupo	3	
deram	algum	tipo	de	resposta	semântico-lexical	mais	que	de	extração	de	rima.	No	entanto	38%	das	crianças	
do Grupo 1, em pelo menos algum dos estímulos orais, respondeu com esse tipo de resposta. Também houve 
casos de crianças de nível pré-silábico que alcançaram detectar a rima em pelo menos uma das frases. É 
importante destacar que a maioria dos participantes pertencentes ao Grupo 3 puderam detectar ao menos 
duas das três palavras rimadas nas frases orais.

Já na Tarefa 2 foi possível constatar que foram produzidas algumas diferenças de procedimentos 
segundo o estímulo de maneira que nós, no decorrer do estudo, questionamos que tipo de segmentação 
daria o jogo do eco. De forma global, dois tipos de respostas foram encontradas: 1) Respostas com 
segmentação silábica, majoritárias em ambas modalidades (oral e escrita) e 2) Respostas com omissão 
de	 letra,	majoritárias	na	modalidade	escrita.	A	categoria	 “sem	segmentação”	obteve	um	considerável	
número	de	respostas,	sobretudo	na	modalidade	oral:	32,5%.	Como	era	previsto,	as	respostas	com	relações	
semânticas	foram	mais	escassas	prevalecendo	repetições	ou	respostas	do	tipo	“não	sei”.

Cabe	destacar	que	o	nível	de	escrita	não	esteve	 relacionado	com	segmentações	mais	analíticas.	A	
segmentação	silábica	foi	predominante,	inclusive	para	os	alfabéticos,	o	que	nos	levou	a	questionar	a	influência	
das características da tarefa no tipo de segmentação realizada.

Em geral, os procedimentos foram de segmentação silábica na maioria dos estímulos. No entanto, pôde-
se apreciar a segmentação morfêmica nas palavras que apresentaram estrutura morfêmica mais destacada; 
e a omissão de grafema ou fonema inicial foi mais empregada nos monossílabos e dissílabos. O estímulo 
exerceu	certa	influência,	de	modo	que	nos	monossílabos	as	segmentações	orais	resultaram	mais	difíceis	e	
em	alguns	dos	trissílabos	foi	possível	ver	segmentações	morfêmicas.	Também	nos	monossílabos	o	trabalho	
de omissão de letra ou fonema inicial resultou mais fácil que os estímulos de três ou quatro sílabas. Ademais, 
a	modalidade	de	apresentação	da	 tarefa	 influenciou	nas	 respostas:	 em	geral,	 foram	produzidas	mais	
segmentações	na	modalidade	escrita.	Outra	conclusão	obtida	reside	em	que	as	características	da	tarefa	
levaram a um trabalho basicamente formal e as crianças de nível silábico alfabético e alfabético tenderam 
a segmentar as palavras, porém quando lhes parecia difícil, ou repetiam o estímulo ou não respondiam.

Não	obstante,	não	podemos	afirmar	taxativamente	que	a	estrutura	da	palavra	joga	um	papel	crucial	no	tipo	
de	segmentação	sobre	a	mesma.	Para	tal	afirmação,	seria	necessário	utilizar	em	futuros	estudos	uma	variável	
que controlasse a estrutura e comprimento das palavras em um desenho metodológico que apresentasse 
maior	número	de	palavras	de	estrutura	interna	semelhante.

Considerações finais

A presente pesquisa objetivou averiguar a relação entre sensibilidade aos sons e a desenvolvimento da 
linguagem escrita. Dessa forma, foi possível ver os resultados obtidos em tarefas de rima e segmentação 
realizadas com pré-escolares. Os resultados da Tarefa de Rima revelaram que as crianças interpretaram 
a	modalidade	oral	como	uma	extração	da	palavra	rimada	e	não	da	rima	em	si	mesma.	Contudo	puderam	
identificar	e	segmentar	a	rima	na	modalidade	escrita.	As	diferenças	encontraram-se	entre	os	grupos	1	e	
2	e	entre	os	grupos	1	e	3.	Para	a	pergunta	que	se	referia	à	extração,	pode-se	constatar	que	apareceram	
diferenças	estatisticamente	significativas	entre	os	grupos	1	e	2,	e	ademais	entre	os	grupos	1	e	3.

Para	concluir	 recorda-se	que	o	nível	de	escrita	 influenciou	na	resolução	das	 tarefas,	de	maneira	que	
as	crianças	de	menor	nível	realizaram	menos	extrações	de	palavras	e	de	segmento	rimado	que	os	demais	
participantes.
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Os resultados da tarefa de segmentação foram similares aos obtidos na tarefa de rima. Em general, 
as	crianças	de	menor	nível	de	escrita	realizaram	com	menos	rendimento	a	tarefa,	ou	seja	fizeram	menos	
segmentações.	Uma	vez	mais	as	crianças	de	nível	pré-silábicos	e	 silábicos	 sem	valor	 sonoro	 (Grupo	1)	
apresentaram	mais	dificuldades	na	resolução,	neste	caso,	em	segmentar	palavras.	Não	obstante,	os	mais	
avançados	na	conceitualização	da	língua	escrita	apresentaram	menos	dificuldades	em	segmentar.	Este	dado	é	
um indicador de que o desenvolvimento da escrita apresenta uma importante relação com esse tipo de tarefa.

Semelhantemente	a	 tarefa	de	 rima,	constatou-se	que	a	modalidade	de	apresentação	 influenciou	na	
resolução da tarefa de segmentação. Também foi possível ver que o trabalho de segmentação na modalidade 
escrita continuou sendo o mais alto. Com a prova T de Wilcoxon	confirmou-se	que	os	participantes	realizaram	
melhor a modalidade escrita da tarefa. Este dato nos leva a concluir que: 1) A modalidade de apresentação 
é uma importante variável a ser considerada neste tipo de tarefa e 2) As palavras escritas obtiveram maior 
número	de	segmentações.

Com	os	resultados	estatísticos	apresentados	não	se	pôde	ver	que	tipo	de	segmentações	foram	realizadas	
(morfêmica, silábica, etc.). Entretanto na análise por estímulo, pode-se constatar que a segmentação silábica 
foi a que prevaleceu. Como na tarefa de rima, o desenho da tarefa parece haver jogado papel relevante, não 
conduzindo	a	segmentações	mais	analíticas.

Outro ponto destacável da tarefa de segmentação foi as características dos estímulos. Na análise 
individual	dos	mesmos	pôde-se	apreciar	que	o	número	de	sílabas	influenciou	no	tipo	de	segmentação,	de	
modo que o trabalho de omissão de letra ou fonema inicial esteve mais concentrado nos monossílabos e 
dissílabos.	Por	outro	lado,	os	trissílabos	com	morfemas	mais	destacados	receberam	um	considerado	número	
de	segmentações	morfêmicas.

A	partir	dos	resultados	apresentados	pode-se	concluir	que	o	nível	de	escrita	influenciou	na	resolução	
da tarefa, assim como a modalidade de apresentação. Estudos anteriores (FERREIRO e VERNON, 1992; 
FERREIRO, 2000; FERREIRO, 2002) já demonstravam a importância de acrescentar o nível de escrita 
como variável, e não somente a idade do participante, e metodologias que levassem em consideração a 
modalidade	escrita	nas	tarefas	metalinguísticas.	A	presente	investigação	corrobora	estas	duas	afirmações	
tal como se pôde ver nos resultados.

Vimos que muitas crianças foram sensíveis a forma dos estímulos demonstrando habilidades para 
segmentar frases e palavras nas tarefas. Com os resultados obtidos pudemos observar que a presença da 
escrita	(fichas	impressas	ou	letras	móveis)	produziu	um	incremento	de	respostas	mais	finas.

Todavia, mesmo com a presença da escrita, o tipo de segmentação mais acessível foi a segmentação 
de palavras ou do segmento rimado (Tarefa de rima) e a segmentação silábica (Tarefa de segmentação).  
Ou seja, a segmentação fonêmica foi minoritária e concentrou-se, em sua maioria, nos casos de omissão de 
fonema/letras iniciais na tarefa de segmentação. Nessa tarefa, ainda que o modelo prévio simulando a um 
eco	dava	como	exemplos	segmentações	diversas,	prevaleceu	a	segmentação	silábica.	Esse	dato	corrobora	
os	resultados	obtidos	em	diferentes	estudos	que	afirmam	que	a	habilidade	de	tratar	as	sílabas	é	anterior	a	
segmentação fonêmica.

Por	outro	lado,	os	dados	aqui	expostos	colocam	em	questão	a	afirmação	de	que	a	compreensão	do	sistema	
alfabético	leva	a	aquisição	da	consciência	fonêmica.	Com	os	resultados	encontrados	podemos	afirmar	que	a	
realização	de	segmentações	exaustivas	não	resulta	imediatamente	do	conhecimento	da	escrita	alfabética,	
ao	menos	não	de	forma	automática	e	exclusiva.	Sendo	assim,	isso	é	um	indicador	de	que	nem	todos	os	tipos	
de	segmentações	apresentam	o	mesmo	grau	de	dificuldade,	conforme	já	defendeu	Defior	(1996).	Como	se	
viu,	na	tarefa	de	rima	não	pareceu	que	as	características	dos	estímulos	influenciaram	na	resolução	da	tarefa.	 
Por outro lado, na tarefa de segmentação vimos que não foram todas as palavras que se prestaram a um 
mesmo	tratamento	segmental	ainda	que,	em	geral,	prevaleceram	as	segmentações	silábicas.

Como	afirmado	anteriormente,	há	uma	abundância	de	estudos	realizados	sobre	a	consciência	fonológica	
com	crianças	de	língua	inglesa.	A	raiz	desses	estudos,	fizeram-se	generalizações	em	resultados	que	mediam	
dita consciência, de maneira que se deu muita ênfase a importância das unidades intrassilábicas ataque 
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(onset) e rima (rime). A importância de tais unidades não foi demonstrada em crianças de língua castelhana 
e portuguesa.

Por outro lado, também apresentamos resultados onde a segmentação silábica foi mais frequente que a 
segmentação morfêmica, incluso nos estímulos que apresentavam estrutura morfêmica destacada e usual 
em português.

Em conclusão, acreditamos que nem todas as tarefas de consciência fonológica levam a segmentação 
fonêmica.	As	características	das	tarefas	aqui	desenhadas	não	pareceram	ter	ajudado	de	maneira	explícita	
a	que	a	criança	chegasse	a	segmentações	mais	analíticas.	Nas	diversas	pesquisas	encontradas	na	literatura	
é possível constatar a diferença entre resultados obtidos nos distintos desenhos metodológicos de tarefas 
que avaliam a consciência fonológica. Neste sentido, nossos dados apoiam aos de trabalhos anteriores 
quando	afirmam	que	existem	graus	distintos	de	demandas	cognitivas	implicados	em	diferentes	tarefas	de	
consciência	fonológica	e	na	sua	resolução.	Além	disso,	como	vimos,	entre	as	segmentações	realizadas	não	
foram encontradas as de tipo ataque como a maioria dos trabalhos realizados em língua inglesa revela, o 
qual	podemos	afirmar	que	não	se	pode	generalizar	resultados	neste	tema.

Finalmente	podemos	dizer	que	a	aquisição	da	escrita	influencia	o	conhecimento	fonológico	uma	vez	que	
a	maior	nível	de	escrita,	mais	extrações	e	segmentações	foram	realizadas.
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Qual o seu nome? G-u-s-t-a-v-o: sobre a alfabetização  
e o letramento na Educação Infantil

Tatiane Castro dos Santos
Giane Lucélia Grotti
Universidade Federal do Acre – Ufac

Resumo: Apresentamos	uma	reflexão	acerca	da	alfabetização	e	do	letramento	na	Educação	Infantil.	Tomamos	
como	fonte	as	experiências	das	pesquisadoras	como	professoras	da	disciplina	Estágio	Supervisionado	e	seus	
olhares sobre as práticas de leitura e escrita desenvolvidas na escola. A partir da análise, foi possível perceber 
que	apesar	de	os	docentes	assumirem,	em	seus	discursos,	que	a	Educação	Infantil	não	se	configura	como	um	
espaço	específico	de	ensino	sistemático	da	tecnologia	do	ler	e	do	escrever,	na	prática,	há	uma	preocupação	
significativa	com	o	desejo	de	alfabetizar	as	crianças	antes	que	estas	cheguem	ao	Ensino	Fundamental.	
Acredita-se	que	tais	práticas,	ao	privilegiarem	essa	aprendizagem,	deixam	de	lado	determinados	direitos	de	
aprendizagem fundamentais. Defende-se, portanto, neste trabalho, que a Educação Infantil deve ser um espaço 
de formação integral da criança, um espaço de letramento, que contribua para o processo de alfabetização, 
no qual o aluno pode alfabetizar-se, mas não como regra.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Educação Infantil.

Introdução

A professora do Estágio Supervisionado adentra a sala de aula juntamente com seus estagiários para 
mais	uma	experiência	de	aprendizagem	na	Educação	Infantil.	Quem	os	espera	são	crianças	de	cinco	anos,	
de uma turma do segundo período. A recepção, como sempre, calorosa; as crianças sorriem, perguntam 
por que os visitantes estão lá, e a pergunta que não pode faltar: Qual o seu nome? Abordada por um desses 
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pequenos, a professora responde e, logo em seguida, devolve a mesma pergunta: E o seu? Ele prontamente 
(soletrando): G-U-S-T-A-V-O! – O diálogo continua:

– Não! Eu quero saber como fala o seu nome?
– G-U-S-T-A-V-O.
A professora, já curiosa, pergunta:
– Por que você não fala seu nome inteiro assim: Gustavo?
–	Porque	a	minha	professora	me	ensinou	assim!	–	Explica	a	criança.
Este pequeno episódio que se dá no cotidiano de uma aula nos fez pensar sobre como tem sido a imersão 

das crianças da Educação Infantil nas práticas de leitura e escrita. Preocupou-nos, sobremaneira, o fato de que 
em	uma	interação	com	a	professora	a	criança	achasse	que	deveria	responder	“do	modo	como	se	responde	
na	escola”	“do	modo	como	se	fala	com	uma	professora”	“do	jeito	que	a	professora	gosta”.	Em	outros	lugares,	
de certo, Gustavo falaria seu belo nome por inteiro Mas, na escola, não! Na escola a criança parece precisar 
“falar	outra	língua”.	Será	que	assim	privilegia-se	a	concepção	interacionista	da	linguagem?

A	problemática	que	aí	se	apresenta	gira	em	torno	de	uma	preocupação	exacerbada	com	o	desejo	de	
alfabetizar as crianças antes que cheguem ao Ensino Fundamental, privilegiando a apropriação do sistema de 
escrita alfabética, numa perspectiva mecanicista, em detrimento de outras práticas de letramento necessárias 
ao longo de todo o processo de escolarização e primordiais para a criança pequena.

Diante	de	tais	reflexões,	propusemo-nos,	neste	texto,	a	refletir	sobre	os	tempos	e	espaços	de	aprender	
a ler e a escrever e como isso se dá na Educação Infantil. Que práticas contemplar? O que oferecer? Que 
capacidades	desenvolver?	O	que	dizem	os	documentos	oficiais?	Para	isso,	faz-se	necessário	revisitarmos	os	
conceitos de alfabetização e letramento e nos determos um pouco no estudo de quem são as crianças dessa 
etapa e quais os seus direitos de aprendizagem.

Alfabetizar e letrar: o que ensinar na Educação Infantil?

Estudos recentes, especialmente desenvolvidos a partir da década de 1980, apontam para a necessidade 
de	refletirmos	sobre	dois	processos	interdependentes,	porém	distintos,	quando	tratamos	das	questões	acerca	
da aprendizagem da leitura e da escrita: alfabetização e letramento. O termo por nós mais conhecido- 
Alfabetização-	é	definido	por	Soares	(2003)	como	a	ação	de	alfabetizar,	de	tornar	“alfabeto”.	Alfabetizar	seria,	
portanto, tornar o indivíduo capaz de ler e escrever, de aprender essa tecnologia.

Já	o	letramento,	segundo	a	autora,	seria	o	“Resultado	da	ação	de	ensinar	e	aprender	as	práticas	sociais	
da leitura e escrita. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um individuo, como consequência 
de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais” (SOARES, 2003, p.39). Kleiman (1995), por sua vez, 
o	define	como	“conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto 
tecnologia em contextos específicos para os objetivos específicos” (p. 19). Nessa perspectiva a alfabetização 
estaria mais ligada à aprendizagem da tecnologia da escrita, a compreensão do funcionamento de um sistema 
de representação, e o letramento estaria mais relacionado ao uso da leitura e da escrita práticas nas mais 
diversas	situações	comunicativas.

Embora	saibamos	que	existe	um	tempo	estabelecido	nas	diretrizes	curriculares	no	qual	a	alfabetização,	
no espaço formal da escola, deve acontecer1, sabemos que o processo se dá de forma diferente para cada 
criança, cada uma com o seu tempo, seu ritmo próprio. Além disso, esse processo não se inicia na escola, uma 
vez que a criança, desde muito cedo, elabora suas hipóteses acerca da escrita. Tais hipóteses são reconstruídas 
à	medida	que	ela	vive	suas	experiências	no	mundo	letrado,	bem	como	com	a	intervenção	de	um	membro	
mais	experiente,	no	caso	escolar,	o	professor.	Ferreiro	(2011)	destaca	que	a	criança	reinventa	esse	sistema	
ao longo do seu processo de aprendizagem, um sistema do qual já demonstra ter certos conhecimentos.

1 Sobre essa orientação quanto ao tempo destinado à alfabetização, consultar a proposta do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 
Certa- PNAIC. Disponível em: www.pacto.mec.gov.br
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No	que	se	refere	às	concepções	das	crianças	a	respeito	da	escrita,	seus	estudos	mostraram,	com	base	nas	
escritas espontâneas dos pequenos aprendizes, que estes elaboram hipóteses diferentes sobre o sistema de 
escrita, ao longo do processo de alfabetização e que a escrita infantil segue uma linha de evolução bastante 
regular.	Podem-se	verificar	três	grandes	períodos	dentro	desse	processo:

• A distinção entre o modo de representação icônico e o não icônico;

•	 A	construção	de	formas	de	diferenciação	(controle	progressivo	das	variações	sobre	os	eixos	

qualitativo e quantitativo),

• A fonetização da escrita que se inicia com um período silábico e culmina no período alfabético. 

(FERREIRO, 2011, p.22).

Esses	períodos	se	subdividem	nas	seguintes	hipóteses	(FERREIRO;	TEBEROSKY,	1999):	Hipótese	pré-silábica;	
Hipótese	silábica	sem	valor	sonoro;	Hipótese	silábica	com	valor	sonoro;	Hipótese	silábica-alfabética;	Hipótese	
alfabética.

Numa perspectiva construtivista, ao interagir com o objeto de aprendizagem, no caso a escrita, a criança 
altera seus esquemas mentais e evolui de uma hipótese para outra, reinventando, então, esse sistema. Vale 
ressaltar, que o fato de considerar o protagonismo da criança no processo, não diminui a importância do 
professor,	pois	este	será	um	agente	que	intervém	de	forma	adequada,	apresentando	situações	desafiadoras,	
provocando o chamado conflito cognitivo, para que o aprendiz avance em suas hipóteses. O que mudou, é 
que o docente não é mais concebido como o detentor do conhecimento e a aprendizagem será fruto de todo 
esse processo interativo.

Ao	passo	em	que	a	criança	vive	suas	diferentes	experiências	de	escrita	(fora	e	dentro	da	escola),	até	alcançar	
a hipótese alfabética, ela também desenvolve seu nível de letramento que, assim como a alfabetização, 
antecede o movimento da escolarização, porém o acompanha e o ultrapassa. Ele se dá dentro e fora dessa 
instituição e ao longo de toda a vida, ultrapassando a alfabetização.

É importante destacar que, mesmo se tratando de dois processos diferentes, não podemos dissociar 
alfabetização e Letramento. Não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis, já 
que,	segundo	Soares	(2003),	a	alfabetização	se	desenvolve	no	contexto	das	práticas	sociais	de	leitura	e	de	
escrita	e	por	meio	delas,	e	o	letramento,	por	sua	vez,	só	pode	desenvolver-se	no	contexto	da	aprendizagem	
das	relações	fonema-grafema	e	por	meio	dele.

Retomando,	portanto,	o	nosso	objeto	de	 reflexão,	o	que	acontece	é	que	em	termos	de	organização	
curricular	a	alfabetização,	no	contexto	escolar,	deve	ser	objetivo,	mais	especificamente,	das	séries	inicias,	
especialmente	do	ciclo	de	alfabetização	(1º	ao	3º	ano),	estando	a	educação	infantil	mais	voltada	para	o	
desenvolvimento integral da criança. E, dentro desta integralidade, o que ela oferece são práticas de leitura 
e escrita que favorecem o desenvolvimento linguístico desta.

Então, surge a seguinte questão: que práticas de leitura e escrita devem ser desenvolvidas na Educação 
Infantil? Que capacidades podem ser desenvolvidas? Para que se serve esse espaço e tempo de aprender?

Sem	grandes	preocupações	com	garantir	que	a	criança	alcance	a	hipótese	alfabética,	esse	espaço	
e tempo podem privilegiar o desenvolvimento do nível de letramento das crianças, da ampliação do 
conhecimento	destas	sobre	a	função	social	da	escrita,	da	vivência	com	os	textos	e	da	exploração	destes	
não somente voltada para a aprendizagem de uma tecnologia, mas para aprender sobre a escrita também 
numa perspectiva mais ampla.

No	entanto,	nossas	experiências	como	supervisoras	do	Estágio	Supervisionado	nos	permitem	perceber	
uma	grande	preocupação	das	professoras	com	as	 relações	grafofônicas,	e	 isso	numa	perspectiva	mais	
mecanicista de alfabetização, no intuito de alfabetizarem as crianças antes que cheguem aos seis anos. 
Vale	 ressaltar,	porém,	que	em	sus	discursos	elas	afirmam	que	esse	não	é	o	 foco	da	Educação	 Infantil.	 
O que vimos na interação com Gustavo apenas ilustra o quanto pode ser improdutivo dedicar esse espaço e 
tempo	à	garantia	da	alfabetização,	e	ainda	com	atividades	que	visam	apenas	à	codificação	e	decodificação,	
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restringindo	tal	processo,	de	natureza	tão	complexa	e	com	muitas	facetas,	como	nos	diz	Soares2. É possível 
contribuir com essa aprendizagem de forma mais efetiva, concebendo o sujeito como alguém que já possui 
conhecimentos sobre a escrita e que participa ativamente, atua no seu processo de aprendizagem, numa 
perspectiva sócio construtivista.

Por outro lado, não podemos incorrer no outro equívoco de temer que as crianças se alfabetizem ainda na 
Educação Infantil. Isso pode acontecer e vai depender de cada criança, de seu letramento pré-escolar, entre 
outros fatores. Porém, se não acontecer (o que não é um problema), as crianças certamente desenvolverão, 
reconstruirão seus conhecimentos sobre a escrita, uma vez que ali na escola desenvolvem práticas de leitura e 
de escrita (mesmo que de modo não convencional e tendo o professor como escriba), envolvem-se na cultura 
da	escrita,	ampliam	suas	capacidades	comunicativas,	num	espaço	lúdico	e	desafiador.

Para	compreender	melhor	o	que	privilegiar	nesse	espaço	e	tempo,	é	necessário	refletirmos	um	pouco	
sobre quem é a criança da Educação infantil e a legalidade dessa etapa educacional.

A criança, seus direitos de aprendizagem e a legalidade da Educação Infantil

	 “A	infância	tem	as	suas	próprias	maneiras	de	ver,	pensar	e	sentir;	não	há	nada	mais	

insensato que pretender substituí-las pelas nossas”. (ROUSSEAU)

Antes	de	definir	a	criança	que	está	na	Educação	Infantil,	convém	definir	como	é	a	infância	que	vive	essa	
criança.

Nossa intenção não é tecer a trama da construção do conceito de infância ao longo dos tempos, mas 
destacar alguns aspectos que estão presentes no cotidiano, tanto dentro das famílias, grupos sociais e, 
principalmente,	dentro	das	instituições	de	Educação	Infantil	em	relação	ao	tratamento	dispensado	as	crianças.

Segundo Kuhlmann (1988) o conceito de infância tem uma significação universal em função das 
transformações	sociais,	estando	relacionado	ao	status social que cada grupo ocupa na sociedade. Kuhlmann 
(1988) e Rousseau (2004) – epígrafe destacada acima- compartilham da ideia de que a infância é plural. 
Portanto,	existem	infâncias.	Diferentes	contextos,	períodos	históricos,	culturas	e	posição	social,	evidenciam	
conceitos diferentes a respeito do que é infância.

Outros pesquisadores coadunam com a ideia de que o conceito de infância é uma construção social e 
também	histórica,	portanto,	fruto	de	definições	que	agregam	diversos	campos	de	estudos	e	suas	ciências.	
Como referências, podemos tomar de empréstimo os trabalhos de Del Priore (1991), Freitas (2002) no 
campo	da	História;	Freitas	 (2006)	na	Sociologia;	e	outros	estudos	críticos	sobre	as	bases	biológicas	do	
desenvolvimento, como o de Castro (2001), que demonstra incoerências quanto às tentativas de se forjar um 
conceito	de	infância	único.	As	crianças	são	múltiplas	e	os	conceitos	sobre	infância	também	o	são.

Discussões	 sobre	a	 temática	 infância	vêm	ganhando	cada	vez	mais	espaço	no	campo	acadêmico	e,	
também, em meio a alguns diletantes como foi o caso de Philippe Ariès (1981). Esse historiador fez uma análise 
iconográfica	de	como	as	crianças	e	suas	famílias	foram	representadas	nas	pinturas	durante	os	séculos	XII	ao	
XVII, de forma a observar a evolução do conceito de infância. A ele pode-se atribuir a tacada inicial sobre o 
tema,	muito	embora,	tenha	sofrido	severas	críticas,	suscitou	de	forma	mais	intensa	as	reflexões	sobre	quem	
eram e como eram tratadas as crianças durante o período medieval até a contemporaneidade.

Conforme a análise de Ariès (1981), as crianças foram indistintamente vestidas como adultos ao longo da 
Idade Média e, isto fez com que ele interpretasse que não havia um sentimento de infância em diferenciação 
a fase adulta, assim como nós temos hoje. Foi durante os séculos XVI-XVII que se observou o início da 
emergência	da	particularidade	da	infância.	Momento	em	que	houve	“preocupações	com	o	pudor	e	o	cuidado	

2 SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 25, p.5-17, jan/fev/
mar/abr de 2004.
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em	“não	corromper	a	inocência	infantil”.	Recomenda-se	evitar	a	promiscuidade	entre	pequenos	e	grandes”	
(ARANHA,	1989,	p.99).	Naquele	momento	Ariès	se	propõe	a	analisar	a	presença/ausente	do	sentimento	de	
infância	por	meio	da	iconografia,	nos	dias	atuais,	comumente,	ocorre	a	definição	do	conceito	de	infância	
como sendo atribuído a determinados comportamentos da criança em oposição aos dos adultos.

Nesse sentido, a criança estaria passando por um período de vir a ser. A própria palavra infância, analisada 
etimologicamente, nos leva a essa interpretação. O in	prefixo	que	significa	negação,	ausência,	indica	que	se	
trata	de	um	momento	em	que	o	sujeito	está	incompleto.	Expressões	proferidas	entre	adultos	expressam	esse	
tipo de entendimento. Eis algumas: “o que você vai ser quando crescer?; “não adianta explicar, ela é criança, 
não vai entender”; “ não seja infantil, vê se cresce”.	Tais	manifestações	deixam	claro	que	há	um	entendimento	
sobre	a	infância	ser	uma	fase	a	ser	superada,	ou	até	mesmo,	negligenciada.	Definições	muito	parecidas	com	
as que Ariés (1981) destacou.

De Santo Agostinho a Rousseau, aos pesquisadores modernos e pós- modernos, a compreensão de infância 
passou e passa por terrenos sinuosos que assinalam ora a revelação do pecado original de seus pais, ora a 
ingenuidade, graça, prazer, recebedora de mais diversos tipos de sentimentos, como: desprezo, irritação e 
paparicação	(ARIÈS,	1981),	até	se	chegar,	em	nossos	dias,	ao	entendimento	de	que	a	criança	é	um	sujeito	de	
direitos. Tais direitos foram assegurados por força de lei e, em outra dimensão, tem-se a defesa de que não 
há	mais	a	necessidade	de	uma	definição	em	oposição	ao	adulto3.	(Nabokov).	Porém	esta	última	acepção	não	
encontrará,	no	momento,	lugar	nesse	texto.

A educação das crianças, ao longo dos tempos, cumpriu a meta de transformá-las em sujeitos aptos a 
ingressarem na sociedade dos adultos munidos de boas condutas morais, polidez e habilidades próprias para 
desempenharem	com	êxito	seu	papel	de	acordo	com	a	classe	social	a	que	pertenciam.	A	preparação	para	a	
ocupação	futura	esteve	e	ainda	está	presente	nas	intenções,	ações,	documentos	oficiais,	seja	no	meio	escolar	
ou familiar. O que pode variar um pouco esta meta é o nível socioeconômico em que os sujeitos estão. Mas, 
de um modo geral, a escola vem servindo de meio para preparar o homem do futuro.

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Maria Montessori, Celestin Freinet foram educadores que 
preconizaram o tipo de educação que as crianças deveriam receber, menos no sentido de prepará-la para 
o futuro, mais em termos de garantir que recebessem educação e cuidados necessários a sua pouca idade. 
Rousseau	deixa	bem	claro	esse	posicionamento	ao	dizer	que:	–	a	infância	é	um	período	em	que	o	erro	está	
bem presente, a incapacidade em realizar tarefas se evidencia, a mentira pode ser observada, e até de certa 
forma	da	corrupção,	mas	estas	ações	que	as	crianças	produzem	ou	reproduzem	são	consequências	da	sua	
incapacidade de ponderar sobre as coisas, algo que é próprio da sua natureza infantil –. E, portanto, caberia 
à	educação	orientar	suas	indicações	de	forma	mais	natural	e	tranquila.

A	institucionalização	do	atendimento	educacional	às	crianças	na	faixa	etária	de	0-6	anos,	no	âmbito	do	
sistema educacional brasileiro, é fato recente. Durante muito tempo, a educação da criança foi pensada 
no espaço privado (doméstico) e considerada como uma responsabilidade da família, ou de um grupo 
social no qual ela estava sujeita. Assim, eram geralmente, junto aos familiares e a outros grupos sociais, 
munidos	de	suas	tradições,	costumes,	noções	básicas	de	convivência	e	modos	de	ser	e	agir	no	mundo,	que	
gradualmente, as crianças tornavam-se independentes e conhecedoras de seus limites e possibilidades 
na	sua	cultura.	Estes	fatos	implicaram	em	várias	concepções	sobre	infância,	consequentemente	em	várias	
formas e métodos de educá-las.

Esta educação esteve pautada em algo mais amplo que regeu a sociedade em termos dos direitos sociais. 
A	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos,	aprovada	em	Assembleia	Geral	da	Organização	das	Nações	
Unidas (ONU), em 1948, foi um dos documentos base para estruturar os direitos, o que viria a ser a Declaração 

3 Ghiraldelli Jr (2001) esta se referindo a Nabokov (1994) e o lê da seguinte forma: a pós-modernidade é um momento em que as 
definições, conceitos e estruturas estão em constantes mudanças, ou seja, os paradigmas estão em desconstrução e outros ainda não 
foram criados para ocupar esses lugares. E com isto, a pós- modernidade não precisa de uma definição de infância. Afirma que ao 
contrário de Rousseau, não é encontrado nada inocente ou bondoso nesta fase da vida. (GHIRALDELLI, 2001).
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Universal dos Direitos das Crianças instituída no ano de 1959. Ambos os documentos defendem a igualdade, 
a liberdade e a dignidade de cada cidadão desta Terra.

A Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 1959, inspirou a elaboração do Estatuto da Criança 
e	do	Adolescente	 (ECA)	–	Lei	nº	8.069	de	13/07/1990.	Esse	documento	apresenta	267	artigos	e	explicita	
minuciosamente	direções	quanto	a	como	se	deve	tratar	a	infância	e	a	adolescência.	Deixa	claros	os	direitos	
das crianças que podem ser elencados como principais: – ter educação de boa qualidade; ter acesso à cultura e 
aos meios de comunicação e informação; brincar; não trabalhar; ter uma boa alimentação; receber assistência 
médica	gratuita	nos	hospitais	públicos;	ir	e	vir	e	conviver	em	sociedade;	expressar	livremente	seus	sentimentos;	
receber	proteção	da	família	e	do	Estado	na	ausência	desta;	ser	amada;	respeitada	em	suas	colocações;	não	
sofrer qualquer tipo de violência física ou moral (ECA, 1990).

Antes deste documento (ECA), porém, a Constituição Federal de 1988 contemplou alguns avanços, como 
exemplo,	o	direito	a	educação	para	crianças	e	adolescentes.	Esse	documento	garantiu	à	criança	o	status de 
cidadã de direitos. A infância é compreendida, nesse momento, para além da perspectiva biológica enquanto 
uma etapa da vida do ser humano, mas como uma categoria social, política e histórica tendo seus direitos 
assegurados em forma de lei.

Poucos anos mais tarde, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9.394 de 20/12/1996 
promulga o direito da criança à educação, previsto na CF/88, institui o atendimento educacional às crianças 
em creches e pré-escolas, sendo constituída a Educação Infantil como primeira etapa a Educação Básica. 
Esta	foi	uma	grande	conquista,	garantir	às	crianças	pequenas	atendimento	em	instituições	educacionais,	
espaço compreendido e referendado como o lócus apropriado para oportunizar o seu desenvolvimento 
integral.

Importante	destacar	o	que	Rehem	e	Faleiros	(2013)	afirmam	quanto	foi	importante	o	papel	das	mulheres	
para a conquista do direito das crianças a terem educação.

[...]	as	lutas	feministas	da	década	de	1970	e	a	reivindicação	por	creches	são	um	bom	exemplo	desse	

movimento de formulação de demandas que geram garantias de direitos (pelo menos em termos 

legais).	O	caráter	histórico	do	direito	à	educação	infantil	explicita	que	o	que	se	materializou	nas	

décadas	seguintes	é	o	resultado	desse	esforço.	(REHEM	e	FALEIROS,	2013,	p.697).

A década seguinte, 1980, foi marcada por muitos debates e embates e ampla participação da sociedade 
civil	no	novo	direcionamento	do	país	e,	em	1988,	o	texto	da	Carta	Magna,	em	seu	artigo	227,	estabelece	
como	prioridade	absoluta	para	as	crianças	e	adolescentes	determinados	direitos,	tais	como:	“[...]	o	direito	
a vida, à alimentação, à educação,	ao	lazer,	a	profissionalização,	à	cultura,	à	dignidade,	ao	respeito,	à	
liberdade e à convivência familiar e comunitária [...]” (BRASIL, 1988, grifos nossos). Porém, como ressaltam 
Rehem e Faleiros (2013), a responsabilização do Estado é minimizada diante desses direitos em consonância 
com o período contraditório composto pela organização da sociedade civil, por um lado, e da vitória da 
ideologia/regime neoliberal. O que vale salientar durante este conturbado momento histórico e político 
de	nosso	país	são	os	avanços	que	o	tratamento	dado	à	criança	e	à	infância	obteve	nos	documentos	oficiais.

Nos anos de 1990, 2000, até os nossos dias atuais, gradativamente, tivemos muitos avanços. Isso por força, 
também,	de	alguns	movimentos	sociais	em	todo	o	país,	a	exemplo	do	Movimento	Interfóruns	de	Educação	
Infantil (MIEIB), da Organização Mundial para Educação Pré-Escolar (OMEP), da Associação Nacional de Pós- 
Graduação	e	Pesquisa	em	Educação	(ANPED),	e	da	atuação	de	tantas	comissões	estaduais	e	interinstitucionais	
que vêm atuando com o intuito de lutar e garantir, a todas as crianças brasileiras, acesso aos seus direitos, 
bem como à educação infantil de boa qualidade.

O	documento	oficial	específico	que	orienta	a	educação	das	crianças	pequenas	dentro	da	perspectiva	de	
cidadania	é	o	Referencial	Curricular	Nacional	para	a	Educação	Infantil	(RCNEI).	Este	documento	explicita	
seus princípios baseados nos direitos das crianças em receber uma educação de qualidade, possibilitando o 
seu acesso ao conhecimento historicamente acumulado, dentre outros.
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Os objetivos pedagógicos presentes no (RCNEI) estão atrelados à promoção do desenvolvimento integral 
da	criança,	compreendendo	as	dimensões	do	cuidar,	educar	e	do	brincar	como	elementos	fundantes	do	
processo pedagógico.

Quanto aos aspectos referentes diretamente à questão da alfabetização, o documento apresenta dentro 
dos	âmbitos	Experiências,	Formação	Pessoal	e	Social	e	Conhecimento	de	Mundo,	o	eixo	de	Linguagem	oral	
e	escrita.	Neste	eixo	há	algumas	considerações	acerca	de	como	a	criança	aprende:

Pesquisas	realizadas	nas	últimas	décadas,	[...]	tem	apontado	novas	direções	no	que	se	refere	ao	

ensino e à aprendizagem da leitura e escrita, considerando a perspectiva da criança que aprende. 

Ao se considerar as crianças ativas na construção de conhecimentos e não receptoras passivas de 

informações	há	uma	transformação	substancial	na	forma	de	compreender	como	elas	aprendem	

a falar, a ler e a escrever. (BRASIL, 1998, p.120).

Portanto,	o	que	está	explícito	nos	(RCNEI)	é	que	as	crianças,	principalmente	as	que	vivem	em	meio	urbano,	
estão participando de práticas sociais que utilizam a linguagem escrita. Antes de ingressarem a escola já 
participaram	de	diversos	“intercâmbios	sociais”	e	a	partir	desses	começam	a	“elaborar	hipóteses	sobre	a	
escrita” (RCNEI, 1998, p.122). Essa prática é caracterizada pelo letramento, atividade em que os sujeitos, sejam 
crianças, jovens ou adultos, fazem uso da escrita como sistema simbólico e tecnológico.

Consta	no	Referencial	que	a	alfabetização	é	a	“compreensão	de	um	sistema	de	representação	e	não	
somente como a aquisição de um código de transmissão da fala” (IDEM, IBIDEM). Neste aspecto, há a 
ênfase na capacidade da criança em construir conhecimentos sobre a escrita de modo que o papel da 
instituição de Educação Infantil é de ampliar e enriquecer esse processo, aumentando as possibilidades 
de aprendizado que a criança já apresenta. Trata-se de uma prática mais rica do que aquela de ensinar 
a	ler	e	escrever	com	base	em	aquisições	lineares	e	progressivas.	Diz	respeito	ao	processo	ligado	a	sua	
participação em práticas sociais de escrever e ler. Parafraseando Rousseau na epígrafe destacada no início 
deste	texto:	“As	crianças	têm	suas	de	maneiras	de	ler	,	escrever	e	falar”:	não	há	nada	mais	insensato	que	
pretender substituí-las pelas nossas.

Para além destas práticas de leitura e escrita, ressaltamos os demais aspectos a serem desenvolvidos 
na criança que vão depender dos cuidados que receberá em relação aos aspectos afetivos e biológicos, no 
sentido	de	propiciar	qualidade	a	sua	alimentação	e	saúde,	como	também,	atentar	para	o	desenvolvimento	
de	suas	capacidades	de	ordem	cognitiva,	ética,	estética,	e	suas	relações	sociais.	Tais	aspectos	não	podem	
deixar	de	contemplar	as	dimensões	do	cuidar	e	do	educar	fundamentados	no	brincar.	Este,	considerado	por	
pesquisadores como a base em que o desenvolvimento infantil será fundamentado, visto que é por meio dele 
que	a	criança	dá	significado	aos	acontecimentos,	criando	e	recriando	seu	contexto.

Considerações finais

Ao	longo	deste	texto,	apresentamos	uma	discussão	acerca	da	alfabetização	e	do	letramento	na	Educação	
Infantil. Além do diálogo estabelecido com autores do campo, tomamos como fontes de pesquisa nossas 
experiências	como	professoras	do	Estágio	Supervisionado	no	curso	de	Pedagogia	da	Universidade	Federal	
do Acre.

A partir de um episódio que se deu na sala de aula, protagonizado pelo pequeno Gustavo, fomos tecendo 
nossa argumentação no sentido de defender que o espaço e tempo da Educação Infantil não podem ser 
dedicados	à	urgência	de	alfabetizar	as	crianças.	Devem	ser,	sim,	espaço	de	experiências	diversas	com	a	
leitura e escrita, que ampliem o conhecimento destas sobre a língua e seus usos na prática social. É preciso 
ter clara a concepção de infância que adotamos, é preciso conhecer as crianças e suas necessidades e 
considerar seus direitos de aprendizagem. A Educação Infantil precisa engajar-se na contribuição com a 
formação integral delas.
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Gustavo seguirá seus estudos e, acreditamos, aprenderá que o nome que recebeu ao nascer, seja qual 
for	o	espaço	e	o	interlocutor,	é	mais	bonito	quando	pronunciado	na	harmonia	das	letras	que	o	compõem	
e representa muito mais do que um conjunto de grafemas colocados lado a lado e pronunciados um a um.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO E LITERATURA

Alfabetização e leitura: formação do leitor 
nos anos iniciais do ensino fundamental
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Faculdades Integradas de Aracruz

Resumo: Este	artigo	aborda	questões	 referentes	à	alfabetização	e	à	 leitura	nos	anos	 iniciais	do	Ensino	
Fundamental indagando sobre que práticas de leitura o professor pode levar para a sala de aula no intuito de 
favorecer	a	aprendizagem	da	leitura.	O	objetivo	é	verificar	o	trabalho	com	a	leitura	na	alfabetização	nos	anos	
iniciais	do	Ensino	Fundamental,	além	de	identificar	propostas	de	atividades	de	leitura	realizadas	nesta	etapa.	
Tomamos como referencial teórico Foucambert (1994), Soares (1998, 2004, 2008, 2012), Mortatti (2004), Souza 
(2004),	Koch	(2006)	e	Freitas	(2012).	Adotamos	como	metodologia	a	pesquisa	bibliográfica	e	a	pesquisa	de	
campo, com aplicação de um questionário a professores que atuam em turmas de alfabetização.Constatamos 
que	na	alfabetização,	a	prática	pedagógica	de	envolver	crianças	em	diferentes	situações	de	leitura	(jogos,	
brincadeiras, roda de leitura, entre outros), faz a diferença na formação do leitor.
Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Introdução

Um	dos	grandes	desafios	a	ser	enfrentado	pela	escola	é	o	de	fazer	com	que	os	alunos	aprendam	a	ler.	Isso	
porque a aquisição da leitura é imprescindível para que o aluno aja com autonomia nas sociedades letradas, 
já que a não aquisição desta provoca uma desvantagem profunda nas pessoas que não conseguem realizá-la 
de	modo	autônomo	e	eficaz.

O	presente	artigo	abordará	questões	referentes	à	alfabetização,	destacando	a	importância	da	leitura	nos	
anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto apresentamos o seguinte problema: que práticas de leitura o 
professor pode levar para a sala de aula, durante a alfabetização, no intuito de favorecer a aprendizagem da 
leitura?	Esclarecemos	que	para	este	trabalho,	enfatizaremos	questões	referentes	à	leitura,	embora	saibamos	
da enorme relevância da escrita neste período.

Nosso	objetivo	é	verificar	o	trabalho	com	a	leitura	nos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental,	de	modo	que	
possamos	identificar	as	principais	práticas	de	leitura	utilizadas	no	processo	de	alfabetização,	além	de	catalogar	
propostas de atividades de leitura que circulam em sala de aula, durante o processo de alfabetização.

Como referencial teórico utilizamos autores como: Foucambert (1994), Soares (1998, 2004, 2008, 2012), 
Mortatti (2004), Souza (2004), Koch (2006) e Freitas (2012).

Levamos	em	conta	também	o	nosso	contato,	durante	o	estágio	supervisionado	realizado	no	4º	período	
do curso de Pedagogia, com os anos iniciais do Ensino Fundamental, o que colaborou para compreendermos 
melhor	o	lugar	da	leitura	nesta	etapa.	Por	último,	aplicamos	para	coleta	de	dados	um	questionário	aberto	
para professores que atuam em turmas de alfabetização em uma escola municipal de ensino de Aracruz4.

1 Professora de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa das Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ).
2 Graduada em Pedagogia das Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ).
3 Graduada em Pedagogia das Faculdades Integradas de Aracruz (FAACZ).
4 Neste artigo, para a preservação dos declarantes não serão informados o nome da escola e o dos professores entrevistados.
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Por	fim,	verificamos	que	a	 leitura	na	escola	precisa	ser	vista	como	objeto	de	ensino,	especialmente,	
na alfabetização, cujas práticas colaboram para a formação de leitores críticos e com uma base para 
compreender	os	vários	contextos	sociais	com	os	quais	irá	se	deparar.

Alfabetização: Aspectos conceituais

A discussão sobre a noção de alfabetização tem sido cada vez mais pertinente em razão de se compreender 
que alfabetizar oportuniza o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias para toda a vida, no 
intuito de formar um cidadão ativo na sociedade, e não apenas um mero conhecedor do ato de ler e de 
escrever.

Para	Magda	Soares	(2012,	p.15),	o	conceito	de	alfabetizaçãotem	um	sentido	próprio,	específico,	sendo	
concebido	como	um	“processo	de	aquisição	do	código	escrito,	das	habilidades	de	leitura	e	escrita”.	Já	o	
conceito	de	letramento	é	compreendido	pela	pesquisadora	como	“estado	ou	a	condição	de	quem	não	apenas	
sabe	ler	e	a	escrever,	mas	cultiva	e	exerce	as	práticas	sociais	que	usam	a	escrita”	(SOARES,	1998,	p.	47).

Tfouni (1995, p. 20) concebe que a alfabetização se ocupa daaquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo 
de indivíduos.Já para Mortatti (2004, p. 98), em sociedades grafocêntricas, a escrita possui uma importância 
de proporção muito grande, uma vez que tudo se organiza em torno dela.

É importante pensar a alfabetização como uma prática social em que se desenvolve a consciência crítica, 
a	capacidade	de	produzir	textos,	seja	oral	e/ou	escrito,	além	da	capacidade	de	leitura	e	de	compreensão	
das	relações	entre	sons	e	letras.	Entendemos,	por	esta	razão,	que	a	alfabetização	só	tem	sentido	quando	
desenvolvida	no	contexto	de	práticas	sociais	de	leitura	e	de	escrita,	ou	seja,	em	um	contexto	de	letramento;	
o qual, por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência da aprendizagem do sistema de escrita.

Desse	modo,	é	 importante	que	o	professor	conceba	a	alfabetização	como	um	fenômeno	complexo	e	
perceba	que	são	múltiplas	as	possibilidades	de	uso	da	leitura	e	da	escrita	na	sociedade,	orientando	a	própria	
prática pedagógica de modo que se promova a alfabetização.

O	professor	alfabetizador	precisa	buscar	meios	para	que	a	alfabetização	ocorra	de	modo	significativo,	
possibilitando ao aluno um aprendizado completo, por ensinar não só a ler e escrever, mas compreender o 
significado	do	mesmo,	preparando	assim	o	aluno	para	o	convívio	social.

Afina,	em	uma	sociedade	cada	vez	mais	moderna,	não	basta	 saber	 ler	e	escrever,	 é	preciso	 fazer	
uso da leitura e da escrita nos diferentes momentos do dia a dia. Essa apropriação oferece ao indivíduo 
desenvolvimento nos níveis social, cultural e político, tornando-o autônomo e autor de sua história.

A Leitura e o processo de alfabetização
Para que a criança domine, tanto a escrita quanto a leitura, ela precisa ter capacidades que são adquiridas 

no processo de alfabetização, pois saber ler e escrever inclui a capacidade de usar a variedade linguística 
adequada	ao	gênero	de	textos	que	o	educando	produzirá.	A	leitura	é	muito	importante,	pois	faz	o	aluno	
adquirir subsídios de como escrever.

Nesse sentido, Soares (2008, p. 33) assevera que

É função e obrigação da escola dar amplo e irrestrito acesso ao mundo da leitura, e isto inclui a 

leitura	informativa,	mas	também	a	leitura	literária;	a	leitura	para	fins	pragmáticos,	mas	também	

a	leitura	de	fruição;	a	leitura	que	situações	da	vida	real	exigem,	mas	também	a	leitura	que	nos	

permita escapar por alguns momentos da vida real.

A leitura, por esta razão, não pode ser vista como obrigação ou como simples transmissão deconhecimentos 
em sala de aula. Se for aplicada com encantamento a criança vai sempre buscar aprender e compreender 
mais. Porém, se for concebida como tarefa a ser cumprida, castigo ou obrigatoriedade, a criança poderá 
perder o encanto por ela.
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Foucambert (1994, p. 5) alerta que:

Ler	significa	ser	questionado	pelo	mundo	e	por	si	mesmo,	significa	que	certas	respostas	podem	

ser	encontradas	na	escrita,	significa	ter	acesso	a	essa	escrita,	significa	construir	uma	resposta	que	

integra	parte	das	novas	informações	ao	que	já	se	é.

Para	aprender	a	ler,	é	precisouma	prática	constante	de	leitura	de	textos	diversificados,	em	que	o	aluno	tenha	
acesso	a	vários	gêneros	textuais,	em	que	não	se	trata	da	decodificação	de	letra	por	letra,	palavra	por	palavra,	
mas da compreensão, na qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita.

Para Souza (2004, p. 223),

[...] o professor deve proporcionar várias atividades, procurando conhecer os gostos de seus 

alunos e a partir daí escolher um livro ou uma história que vá ao encontro das necessidades 

da	criança,	adaptando	o	seu	vocabulário,	despertando	esse	educando	para	o	gosto,	deixando	

o	se	expressar.

No processo de alfabetização, não se formam bons leitores solicitando apenas a leitura em atividades em 
sala	de	aula	ou	apenas	no	livro	didático	(FREITAS,	2012,	p.	239).Deve-se	oferecer	diferentes	textos	do	mundo,	
permitindo	que	o	aluno	cresça,	seja	intelectual	ou	socialmente.	Afinal,	sem	a	diversidade	da	leitura	pode-se	
até ensinar a ler, mas certamente não se formarão leitores competentes.

A Pesquisa: Práticas de leitura levadas para a sala de aula

O	conceito	de	leitura	foi	sendo	redimensionado	nas	décadas	de	70	e	80,	o	que	configurou	uma	grande	
preocupação	com	“sujeito	leitor”	(MATOS,	2005,	p.163).	Sabemos	que	os	modos	de	ler	estão	atrelados	ao	
objetivo	da	leitura,	o	que	exige	que	o	professor	seja	cada	vez	mais	reflexivo,	analítico,	visando	sempre	ao	
aprendizado da criança, respeitando seus saberes, tornando-a de fato, um sujeito leitor.

Mas, como despertar na criança o interesse pela leitura? Como trabalhar a leitura em sala? E quem é esse 
leitor, ainda tão pequeno?

Primeiramente, é preciso levar em conta que as crianças não são meros sujeitos aprendizes, mas 
são também sujeitos que sabem. Em outras palavras, as crianças adquirem a partir da leitura novos 
comportamentos, novos conhecimentos.

Para	que	um	aluno	seja	um	leitor	ativo,	é	necessário	que	ele	tenha	assimilado	a	relação	que	existe	entre	
ler, compreender e aprender, para conseguir construir uma interpretação. Quando nos referimos à leitura 
como interpretação do que está sendo lido, propomos que deva ocorrer uma interação entre o leitor e o 
texto,	aspecto	ressaltado	por	Koch	(2006,	p.	21):	“a	leitura	e	a	produção	de	sentido	são	atividades	orientadas	
por nossa bagagem sociocognitiva: conhecimentos da língua e das coisas do mundo (lugares sociais, crenças, 
valores, vivências”.

As práticas de leitura levadas para a sala de aula devem potencializar o processo de alfabetização. Para 
tanto,	deve-se	planejar	atividades/momentos	que	possibilitem	condições	favoráveis	para	a	prática	de	leitura,	
despertando-se a curiosidade, desde cedo, nos pequenos leitores. E, para que aconteça a formação desse 
leitor já na alfabetização, é necessário que o professor utilize algumas práticas de leitura. Isso requer que 
sejam	levados	para	a	sala	de	aula	diversos	tipos	de	leitura	e	textos.

A	leitura	compartilhada	de	bons	textos	literários,	jornalísticos,	publicitários	etc.,	que	encorajem	o	processo	
de	ler	e	tornem	a	leitura	mais	prazerosa	para	a	criança	é	um	bom	exemplo	de	prática.	Assim,	por	meio	da	
leitura de um conto, de um gibi ou até mesmo de um jornal, a criança pode conhecer coisas novas, para que 
efetivamente seja iniciada a construção da linguagem, da oralidade, de ideias, de valores e sentimentos que 
ajudarão	em	sua	formação	pessoal	(MACHADO,	2013).
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Outro	exemplo,	segundo	Machado	(2013,	p.18)	é	a	escolha	dos	textos,	das	frases,	das	palavras,	em	suportes	
impressos e/ou em tela, que se reconhecem no mundo social. Quando o professor alfabetizador seleciona 
estes	textos,	isso	influencia,	positivamente,	no	aprendizado	da	leitura,	o	que	a	torna	mais	interessante	para	
as crianças.

Outra	sugestão	é	a	participação	nas	situações	em	que	os	alunos	leem	textos	diversos,	com	participação	
em	situações	de	 leitura	por	 si	mesmo,	ainda	que	não	saibam	 ler	convencionalmente.	Um	exemplo	é	o	
reconhecimento do próprio nome, dentro do conjunto de nomes do grupo, observação e manuseio de 
materiais impressos, previamente apresentados, e valorização da leitura como fonte de informação, prazer 
e entretenimento.

A roda de leitura também é outra boa prática que o professor pode utilizar para envolver as crianças no 
mundo da leitura,devendo ser planejada e permanente, em que se converse sobre as leituras que circulam 
socialmente.	Quando	o	professor	propõe	um	momento	de	reflexão	em	que	o	aluno	vai	ser	mais	que	um	
ouvinte,	ele	faz	da	criança	um	contador	de	história,	o	qual	terá	condições	de	refletir	sobre	o	que	está	lendo.

Quando falamos em práticas de leitura, não podemos nos esquecer do uso da biblioteca, que proporciona 
um ambiente motivador para o ato de ler. Uma boa biblioteca deve ter um acervo de livros para crianças, além 
de outros materiais de leitura organizados, de forma aconchegante. Isto possibilitará a criança manipular e 
ler os livros,além de poder levá-los para casa, para que com a família faça uma leitura compartilhada.

Pesquisas recentes mostram que as bibliotecas têm hoje, um papel que vai muito além de um espaço de 
promoção de leitura, elas são, principalmente, espaços de aprendizagem. Mas tal espaço deve ser adequado 
a	esse	propósito,	precisam	ser	realizadas	ações	mais	efetivas	de	leitura	na	orientação	dos	alunos,	assim	como	
na implementação e no aperfeiçoamento de práticas de leitura dentro das bibliotecas.

Para alcançar o objetivo proposto, aplicamos para coleta de dados um questionário a professores que 
atuam com classes de alfabetização5, na Rede municipal de educação de Aracruz-ES, os quais responderam, 
com base na própria prática, a seguinte questão: Que práticas de leitura você, professor, leva para a sala de 
aula,	no	intuito	de	favorecer	o	processo	de	alfabetização	e	letramento?	Abaixo,	transcrevemos	recortes	da	
fala	dos	professores,	no	intuito	de	verificarmos	que	práticas	de	leitura	circulam	em	sala	de	aula:

É pela escrita espontânea da criança, jogos, brincadeiras e vários outros meios oferecidos, como, 

livros	revistas,	cantigas,	rimas,	parlendas	que	o	professor	pode	desafiar	a	curiosidade	do	aluno	

(PROFESSOR 01).

Busco	levar	atividades	lúdicas	como	forma	de	incentivar	a	leitura,	um	pouco	de	jogos	de	pala-

vras, procuro trabalhar com rótulos e embalagens que eles já conhecem só de olhar e começo 

a	mostrar	que	cada	letra	passa	a	ter	significado	quando	passamos	a	conhecê-la.	Incentivo	meus	

alunos a pegarem livros infantis na biblioteca pelo menos uma vez na semana, mesmo que não 

saibam ler, mas para que seus pais possam ler para eles. Leio e apresento livros de contos infantis, 

fábulas e mostro pra eles que a leitura dá um novo sentido para a vida e que através dela podemos 

viajar.	Minha	sala	é	bem	preparada	com	cartazes	de	listas,	textos,	e	contém	também	o	cantinho	

da	leitura,	onde	eles	ficam	olhando	e	lendo	livros	em	um	certo	período	da	aula	(PROFESSOR	02).

Procuro	buscar	um	vocabulário	que	tenha	realmente	significado	para	os	alunos	tomando	como	

ponto	de	partida	textos	conhecidos	deles,	e	não	mais	palavras	soltas	ou	sílabas.	Isso	é	uma	forma	

5 Para a pesquisa de campo, selecionamos uma escola da rede pública municipal de Aracruz-ES, com a qual tínhamos contato para 
fazer a sondagem com os professores. Embora o questionário tenha sido aplicado para 06 docentes, apenas 04 devolveram o 
questionário,os quais classificamos como 1, 2, 3 e 4 que continha a seguinte questão: Que práticas de leitura você, professor, leva 
para a sala de aula, no intuito de favorecer o processo de alfabetização e letramento? Justificamos que a opção por apenas uma 
questão aberta se deve ao fato de ele oferecer ao sujeito uma maior liberdade de resposta, podendo este explicitar comentários, 
explicações e esclarecimentos significativos sobre a questão proposta.
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de dar sentido à leitura, podemos fazer apresentando para eles listas de palavras de um mesmo 

campo da semântica (brinquedos, jogos prediletos, comidas preferidas, personagens de livros 

e	gibis,	nomes	dos	alunos	da	classe,	frutas,	etc.)	das	parlendas	e	de	outros	textos.	Através	dessa	

prática procuro fornecer aos meus alunos ferramentas para que eles possam construir o seu 

processo de aprendizagem da leitura e também da escrita. Outro tipo de atividade que contribui 

muito para esse processo são jogos que envolvam a leitura através de imagens, seguindo de 

palavras,	frases	e	ou	pequenos	textos.	Outro	ponto	muito	importante	é	incentivar	o	aluno	a	ter	

contato com a literatura infantil sempre que possível. Ao iniciar minhas aulas também tenho 

como prática a roda de leitura onde eu leio para eles, pois acredito ser muito importante eles 

me verem e ouvirem lendo, outro ponto que acho muito relevante é fazer na sala de aula um 

ambiente	alfabetizador	com	cartazes,	listas,	textos	etc.	(PROFESSOR	03).

Leitura silenciosa, leitura coletiva, leitura individual, leitura de gibi, leituras de história da 

literatura infantil, leitura compartilhada, leitura de imagem, caderno de leitura itinerante com 

textos:	parlendas,	pequenos	contos,	trava-língua,	adivinhação,	música,	poema,	textos	instrutivos	

(brincadeiras	e	receitas),	trecho	de	notícias	de	jornais,	filme.	Os	momentos	de	leitura	ocorrem	

em	ambientes	diversos,	tais	como:	biblioteca,	sala	de	aula,	em	um	cantinho	específico	no	pátio	

da escola, na casa do aluno (em família), etc. (PROFESSOR 04).

Nas	respostas	dos	professores	fica	evidente	a	importância	dada	ao	trabalho	com	a	leitura	nos	anos	iniciais	
do Ensino Fundamental para uma melhor alfabetização dos alunos. Pudemos observar que os docentes 
expressam	a	preocupação/interesse	em	levar	para	a	sala	de	aula	práticas	de	leitura	que	realmente	façam	a	
diferença.Constatamos	também	que	reconhecem	a	necessidade	do	incentivo	à	leitura,	bem	como	a	influência	
desta na formação do leitor.

Notamos	ainda	que	cada	professor	possui	clareza	das	suas	ações,	referentes	ao	trabalho	com	a	leitura	
em sala, inserindo a criança no mundo social por meio da leitura. Isto permite que o pequeno leitor, desde 
os	anos	iniciais,	passe	a	ter	domínio	da	leitura.Além	disso,	verificamos	que	os	docentes	consideram	que	a	
criança precisa se tornar autônoma e autora da própria história.

Considerações finais

Constatamos, com este trabalho, que a prática da leitura na sala de aula deve ser um fator importante 
no ato de ensinar, no intuito de desenvolver a capacidade da compreensão leitora das crianças. Para 
tanto,	os	professores	precisam	repensar	e	criar	condições	para	realização	de	um	ensino	de	leitura	mais	
interativo e real, levando para a sala de aula boas práticas de leitura que incentivem a criança a ler, de 
modo	significativo.

Por	fim,	a	aprendizagem	da	leitura	não	se	limita	à	decifração	de	signos	gráficos,	mas	ao	desenvolvimento	
de habilidades de compreensão, interpretação e construção de sentidos. É importante que o professor ofereça 
diversas formas de leitura para as crianças, para que estas se tornem leitores competentes para toda a vida.
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O professor e as experiências significativas  
com a literatura nas séries iniciais

Adriane Alves da Silva
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba

Resumo: Este	artigo	traz	reflexões	sobre	a	importância	do	professor	enquanto	agente	motivador	e	provocador	de	
experiências	significativas	com	a	linguagem	literária	no	espaço	escolar,	principalmente	nas	séries	iniciais.	Traz	
considerações	sobre	a	importância	de	se	planejar	adequadamente	o	momento	literário,	por	meio	da	seleção	do	
livro,	da	organização	de	ambientes	e	momentos	motivadores,	bem	como	o	uso	de	técnicas	eficazes	de	contação	
de histórias, como formas de proporcionar um contato prazeroso com a literatura infantil. Para tanto, observou-
se	o	interesse	e	o	desenvolvimento	de	um	grupo	de	alunos	de	um	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	e	as	práticas	
de literatura realizadas pela professora regente. Para a análise dos dados foi utilizado o referencial teórico do 
Círculo	de	Bakhtin	e	alguns	conceitos	a	partir	da	obra	de	Pierre	Bourdieu.	Percebeu-se	ao	final	dos	estudos	que	
o professor é, muitas vezes, peça fundamental para o desenvolvimento de sujeitos leitores.
Palavras-chave: Literatura.	Alfabetização.	Experiência.

Introdução

Literatura infantil e espaço escolar: relação conflituosa
Uma das formas mais prazerosas para realizar a leitura é por meio de histórias infantis. Por meio delas, 

pode-se	entrar	num	mundo	magnífico,	onde	tudo	é	possível,	podendo	fluir	a	imaginação.	No	entanto,	muitas	
crianças	não	têm	participado	de	experiências	significativas	com	a	literatura,	tanto	no	ambiente	familiar	como	
no espaço escolar.

Ler é entrar em outros mundos possíveis. É indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se 

distanciar	do	texto	e	assumir	uma	postura	crítica	frente	ao	que	se	diz	e	ao	que	se	quer	dizer,	é	

tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita..(LERNER, 2002, p.73)

Essa	pesquisa	surgiu	da	necessidade	de	se	discutir	questões	referentes	à	literatura	infantil	e	o	universo	da	
criança	pequena,	principalmente	na	contemporaneidade,	em	que	a	tecnologia	e	a	fluidez	das	relações	têm	



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização496

afastado	nossos	pequenos	de	um	contato	significativo	e	prazerosocom	os	livros.	Percebe-se	que,	para	muitas	
crianças,	a	escola	é	o	único	espaço	para	que	isso	aconteça	de	fato,	porém	muitos	docentes	não	percebem	
essa	importância	em	suas	práticas	cotidianas.	Insistem	em	didatizar	as	obras	literárias	por	meio	de	exercícios	
gramaticais	enfadonhos	ou,	na	pior	das	hipóteses,	utilizam	os	livros	como	castigo:	“Se	não	fizer	toda	a	tarefa	
ficará	lendo	no	recreio!”

Para a coleta de dados, optou-se pela realização de atividades de literatura infantil com alunos de uma 
classe	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	da	Escola	Municipal	Madre	Maria	dos	Anjos,	situada	no	município	
de Curitiba.

O	referencial	teórico	que	embasou	as	discussões	centrou-se	na	teoria	enunciativo-discursiva	do	Círculo	de	
Bakhtin, em conceitos apreendidos do sociólogo Pierre Bourdieu, em alguns apontamentos de Paulo Freire 
e	nas	reflexões	de	pesquisadores	da	área	da	Literatura	Infantil.

A questão norteadora que motivou essa pesquisa diz respeito ao papel da escola, principalmente do 
professor das séries iniciais no desenvolvimento de cidadãos leitores:
	 →	 Como	os	professores	podem	ser	capazes	de	proporcionar	experiências	significativas	com	a	literatura	

no espaço escolar?

Leitura: Experiência e não hábito
Antes	de	iniciar	as	análises	das	observações	realizadas	em	sala	de	aula,	faz-se	necessário	levantar	uma	

discussão	bastante	propícia:	existe	no	espaço	escolar	a	pretensão	de	se	desenvolver	o	“hábito	da	leitura”	
adotando práticas constantes de leituras monótonas e sem sentido, insistindo para que todos os alunos 
estejam com algum livro em mãos em determinado momento, como se apenas isso garantisse que ele 
despertasse o gosto pela leitura. É preciso muito mais do que isso!

O	que	fará	com	que	um	sujeito	se	interesse	pela	leitura	está	diretamente	relacionado	com	as	experiências	
significativas	que	ele	tiver	com	a	literatura.	Nesse	sentido,	o	professor	é	chave	fundamental.	Ele	deverá	trazer	
a	literatura	de	modo	lúdico,	prazeroso,	pensando	na	faixa	etária	dos	alunos.	E,	principalmente,	planejando	
para alunos reais.

Para que isso de fato aconteça os docentes precisam conhecer seus alunos, ver quais seus interesses e partir 
deles para depois ampliar o escopo de ideias. É preciso ouvir as crianças. Conforme destacou Silva (2014):

Aprendemos	na	interação,	na	troca	de	informações	com	o	outro.	Nossas	experiências	estão	ali-

cerçadas na interação verbal. Precisamos aprender a ouvir com sensibilidade e responsabilidade. 

Uma escola nunca será um espaço efetivo de aprendizagem se continuar monológica, numa 

relação onde professores e alunos não dialogam entre si e até mesmo entre seus pares. É preciso 

deixar	os	alunos	falarem,	concordarem,	discordarem,	questionarem	e	até	mesmo	discorrerem	

sobre	fatos	do	seu	cotidiano,	que	podem	se	tornar	excelente	material	a	ser	explorado	nas	aulas.	

É preciso que se perceba que a linguagem tem um sentido social e ao mesmo tempo relacional, 

que ela constitui e ao mesmo tempo é constituída pelos sujeitos. (p.77)

A escola não pode insistir numa visão hegemônica, que elimina os sujeitos da linguagem porque isso

(...)	pressupõe	ignorar	suas	vozes,	desconhecer	o	local	de	onde	falam,	como	e	o	que	podem	falar,	

ignorar	sua	história,	seus	gostos,	seus	valores;	enfim,	sua	experiência	de	vida	e	sua	complexa	

experiência	social	e	textual	com	a	palavra.	(CASTRO	e	PICANÇO,	2008,	p.55)

De acordo com Paulo Freire (1996) é escutando os alunos que aprendemos a falar com eles. Nas palavras 
do autor:

Escutar é obviamente algo que vai além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no 

sentido	aqui	discutido,	significa	a	disponibilidade	permanente	por	parte	do	sujeito	que	escuta	
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para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, 

evidentemente,	que	escutar	exija	de	quem	realmente	escuta	sua	redução	ao	outro	que	fala.	(...)	

Como sujeito que se dá ao discurso do outro, sem preconceitos, o bom escutador fala e diz de sua 

posição	com	desenvoltura.	Precisamente	porque	escuta,	sua	fala	discordante,	em	sendo	afirmativa,	

porque escuta, jamais é autoritária.” (p.135. Grifo meu)

A	consciência	subjetiva	dos	sujeitos	é	fruto	das	experiências	vivenciadas	por	eles	no	meio	social	em	que	
vivem.	Ela	é	composta	pelos	discursos	a	que	eles	estão	sujeitos	em	suas	trajetórias.	“É	no	interior	do	complexo	
caldo da heteroglossia e de sua dialogização que nasce e se constitui o sujeito” (Faraco, 2003, p.80).

Isso	significa	dizer	que	esse	sujeito	dialógico	está	imerso	no	oceano	heterogêneo	das	vozes	sociais	e	
em	todas	as	possibilidades	de	interação	socioideológica	que	se	configuram	nesse	espaço.	Ele	é	fruto	desse	
“agitado	balaio	de	vozes	 sociais	e	 seus	 inúmeros	encontros	e	entrechoques”(p.81).	 Sendo	assim,	o	 seu	
mundo interior, ou seja, a consciência individual é, em sua essência, sóciossemiótica por ser resultante dessa 
dialogização das vozes sociais com as quais os sujeitos interagem.

Sendo assim, se a criança não encontra no ambiente familiar e escolar discursos que promovam a leitura 
como	uma	forma	agradável	de	repensar	a	realidade,	dificilmente	ela	verá	nessa	forma	de	arte	algum	sentido.

Os discursos que vêm de casa
Em	minha	experiência	como	docente	percebi,	ao	 longo	dos	anos,	que	muitos	pais	não	são	 leitores	e	

que muitas crianças não tem contato com livros e histórias no ambiente familiar. Para ilustrar melhor essa 
constatação	utilizarei	um	exemplo	ocorrido	ainda	neste	ano	escolar.

Certo	dia	apareceu	na	porta	da	minha	sala,	do	1º	ano,	o	pai	de	um	aluno	com	um	livro	na	mão.	Ele	disse:
-	Professora,	não	mande	mais	livros	para	que	meu	filho	leia	em	casa.	Ele	não	sabe	ler,	daí	fica	pedindo	par	

gente e, você sabe, não temos tempo pra isso!
Fiquei	perplexa	diante	do	que	ouvi,	mas	essa	situação	é	bem	verdadeira.	Muitos	alunos	crescem	ouvindo	

esse	tipo	de	discurso	em	que	ler	aparece	como	algo	de	pouca	importância,	ou	ainda,	de	exclusividade	do	
espaço escolar. Outro aspecto importante a ser discutido é o fato de que uma criança não precisa estar 
alfabetizada	para	manusear	um	livro.	Ela	pode	imaginar	mediante	as	gravuras,	exercitar	a	imaginação	e	
criar sua própria história.

A	leitura	de	textos	de	literatura	infantil,	mesmo	para	crianças	ainda	não	alfabetizadas,	é	uma	forma	de	
desenvolver	a	imaginação,	as	emoções	e	os	sentimentos	de	forma	prazerosa	e	significativa.

É	a	literatura,	como	linguagem	e	como	instituição,	que	se	confiam	os	diferentes	imaginários,	as	

diferentes	sensibilidades,	valores	e	comportamentos	através	dos	quais	uma	sociedade	expressa	e	

discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a literatura é importan-

te	no	currículo	escolar,	o	cidadão	para	33	exercer,	plenamente	sua	cidadania,	precisa	apossar-se	

da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca 

vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 2002, p.106)

O sociólogo Pierre Bourdieu utiliza o conceito de Capital Cultural para referir-se à bagagem cultural que 
os sujeitos trazem consigo em função de suas vivências. Segundo Bourdieu (1997, p. 86),

A acumulação de capital cultural desde a mais tenra infância – pressuposto de uma apropriação 

rápida	e	sem	esforço	de	todo	tipo	de	capacidades	úteis	–	só	ocorre	sem	demora	ou	perda	de	

tempo, naquelas famílias possuidoras de um capital cultural tão sólido que fazem com que todo 

o	período	de	socialização	seja,	ao	mesmo	tempo,	acumulação.	Por	conseqüência,	a	transmissão	

do	capital	cultural	é,	sem	dúvida,	a	mais	dissimulada	forma	de	transmissão	hereditária	de	capital.
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Muitos de nossos alunos, ao adentrarem na escola, trazem em seu capital cultural um contato limitado 
com o universo da literatura e das histórias infantis. São crianças que não são acostumadas a ouvir histórias 
para	dormir,	cujos	pais	não	possuem	em	suas	tradições	o	hábito	de	narrar	suas	experiências	oralmente,	que	
não	tem	livros	em	casa	e	que	muitas	vezes	nem	conversam	com	os	filhos.

A	situação	fica	ainda	mais	grave	se,	no	ambiente	escolar,	as	diferenças	entre	aqueles	que	trazem	em	seu	
capital	cultural	a	descoberta	do	prazer	da	literatura	e	aqueles	que	não	fazem	parte	desse	contexto	não	são	
anuladas. Pelo contrário, muitas vezes as diferenças são ainda mais acentuadas: separando os leitores dos 
não leitores. Estigmatizando ainda mais esse segundo grupo de crianças, culpando-as por um processo que 
desconhecem, ao invés de proporcionar o acesso à cultura literária.

O papel da escola
De	acordo	com	Zilberman	(1987),	a	escola,	para	muitas	crianças,	é	o	único	espaço	de	contato	com	a	

linguagem	literária,	portanto	faz-se	necessário	o	trabalho	significativo	com	a	leitura.	Nas	palavras	da	autora:

(...) a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim 

como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, 

muito menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar uma postura criativa 

que estimule o desenvolvimento integral da criança.(p.16)

Ainda de acordo com Zilberman, é preciso rever as formas de ensino, proporcionando um ambiente 
motivador e criativo para o trabalho com a literatura infantil.

É essa possibilidade de superação de um estreitamento de origem o que a Literatura Infantil oferta 

à	educação.	Aproveitada	na	sala	de	aula	em	sua	natureza	ficcional,	que	aponta	a	um	conhecimento	

de	mundo,	e	não	como	súdita	do	ensino	bem	comportado,	ela	se	apresenta	como	o	elemento	

propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional. (2003, p. 30)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, um dos mais importantes documentos utilizados para elaboração 
dos planejamentos escolares, também preconizam o trabalho efetivo com a Literatura em sala de aula.

Ter acesso à boa leitura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta 

o prazer pela leitura. A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento 

de	sentar	para	ouvir	histórias	exige	do	professor,	como	leitor,	procurasse	em	lê-la	com	interesse,	

criando	um	ambiente	agradável	e	convidativo	à	escuta	atenta,	mobilizando	a	expectativa	das	

crianças. (BRASIL, 1998, p. 143)

As Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba (2006) também enfatizam a importância 
do trabalho com a Literatura em sala de aula. De acordo com esse documento:

A sistematização da leitura de diversas obras clássicas faz com que o estudante aproprie-se da 

linguagem literária, fazendo as devidas inferências e até antecipando outras que contribuam 

para	maior	compreensão	do	que	está	lendo	ou	ouvindo.	Recriar	o	texto	lido	em	outras	lingua-

gens	(visual,	dramática,	musical,	coreográfica)	não	pode	ser	regra	geral	para	que	os	estudantes	

demonstrem	a	leitura	que	fizeram	da	obra	e	o	entendimento	que	dela	tiveram.	A	leitura	em	si	

faz	nascer	e	permanecer	o	gosto	e	a	paixão	pela	literatura,	fonte	de	prazer	e	de	conhecimento,	

passaporte	para	uma	nova	dimensão	de	experiências	sempre	renovadas.
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Porém,	embora	esses	documentos	oficiais	destaquem	a	necessidade	do	trabalho	com	a	Literatura	Infantil	
sabemos	que,	em	muitos	casos,	ele	não	acontece.	Reflexo	de	uma	educação	bancária	que	se	fixa	em	conteúdos	
transmitidos	de	forma	tradicional,	visando	à	obtenção	de	bons	resultados	nas	avaliações	institucionais.	As	
aulas,	sob	esse	ponto	de	vista,	utilizam	como	recurso	o	quadro	de	giz	e	os	cadernos	repletos	de	exercícios	
mecânicos.

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-comportado, quando 

não	falar	ou	dissertar	sobre	algo	completamente	alheio	à	experiência	existencial	dos	educandos	

vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o 

educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indecli-

nável	é	“encher”	os	educandos	dos	conteúdos	de	sua	narração.	Conteúdos	que	são	retalhos	

da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 

significação.	A	palavra,	nestas	dissertações,	se	esvazia	da	dimensão	concreta	que	devia	ter	ou	

se transformam em palavra oca, cm verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som 

que	significação	e,	assim,	melhor	seria	não	,dizê-la.	(FREIRE,	1996,	p.57)

Ainda nas palavras do autor:

Em	lugar	de	comunicar-se,	o	educador	faz	“comunicados”	e	depósitos	que	os	educandos,	meras	

incidências,	recebem	pacientemente,	memorizam	e	repetem.	Eis	aí	a	concepção	“bancária”	da	

educação,	em	que	a	única	margem	de	ação	que	se	oferece	aos	educandos	é	a	de	receberem	os	

depósitos,	guardá-los	e	arquivá-los.	Margem	para	serem	colecionadores	ou	fichadores	das	coisas	

que arquivam. No fundo, porém, os grandes arquivados são os homens, nesta (na melhor das hipó-

teses) equivocada concepção ‘‘bancaria da educação. Arquivados, porque, fora da busca, fora da 

práxis,	os	homens	não	podem	ser.	Educador	e	educandos	se	arquivam	na	medida	em	que,	nesta	

distorcida	visão	da	educação,	não	há	criatividade,	não	há	transformação,	não	há	saber.	Só	existe	

saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens 

fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Busca esperançosa também. (p.57)

Deste	modo	a	Literatura	é	tida	como	algo	menor,	sem	muita	importância.	Faltam	estudos,	capacitações	
coerentes por parte da mantenedora (Secretaria Municipal de Educação) e uma visão mais ampla do que 
é	ensinar.	A	função	do	docente	não	é	a	mera	transmissão	de	conhecimentos,	mas	o	auxílio	na	construção	
destes.	Portanto,	o	aluno	precisa	deixar	de	ser	concebido	como	agente	passivo	e	ser	percebido	como	parte	
dessa construção, pressupondo uma educação que liberta.

A educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os homens 

vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que se acham. Se, de 

fato,	não	é	possível	entendê-los	fora	de	suas	relações	dialéticas	com	o	mundo,	se	estas	existem	

independentemente de se eles as percebem ou não, e independentemente de como as percebem, 

é verdade também que a sua forma de atuar, sendo esta ou aquela, é função, em grande parte, 

de como se percebam no mundo. (FREIRE, 1996, p.65)

Experiências com literatura em sala de aula

Ao	longo	da	minha	experiência	como	docente,	percebi	que	os	alunos	costumam	se	interessar	mais	pelos	
livros	com	os	quais	desenvolvo	algum	trabalho	lúdico	e	significativo	para	eles.	Então	resolvi	planejar	essas	
práticas	com	mais	frequência	em	uma	turma	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	e	analisar	os	resultados	
obtidos.
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A primeira providência foi organizar um ambiente propício para a leitura. Os alunos foram organizados 
em	círculo,	no	pátio	fora	da	sala	de	aula,	de	modo	que	pudessem	ficar	mais	próximos.

Os	livros	foram	selecionados	levando	em	conta	a	faixa	etária	das	crianças	e	seus	interesses.	Percebendo	
que gostam muito de contos de fadas, comecei por eles, porém relacionando-os com outras leituras e 
linguagens.

Por	exemplo:
A	história	de	“Chapeuzinho	Vermelho”	foi	narrada	na	versão	de	Hans	Christian	Andersen.	Num	segundo	

momento	eles	tiveram	contato	com	a	versão	“Chapeuzinho	Amarelo”,	de	Chico	Buarque.
Os	alunos	foram	instigados	a	comparar	as	versões,	foram	realizadas	diversas	atividades	lúdicas	e	até	

mesmo a dramatização da obra.

(...)	a	literatura	pode	formar;	mas	formar	não	segundo	a	pedagogia	oficial,	que	costuma	vê-la	

pedagogicamente	como	um	veículo	da	tríade	famosa	–	o	Verdadeiro,	o	Bom,	o	Belo,	definidos,	

conforme os interesses dos grupos dominantes, para reforço da sua concepção de vida. Longe de 

ser um apêndice de instrução moral e cívica, ela age com o impacto indiscriminado da própria 

vida	e	educa	como	ela,	–	com	altos	e	baixos,	luzes	e	sombras.	Ela	não	corrompe	nem	edifica,	

portanto, mas, trazendo livremente em si o que chamamos o bem e o mal, humaniza no sentido 

profundo, porque faz viver. (CANDIDO, 1972, p.805)

Como resultado dessa prática pude constatar um maior interesse dos alunos por ambos os livros, que 
eram constantemente disputados pelos alunos.

As	aventuras	do	Sítio	do	Pica-Pau	Amarelo	também	foram	muito	exploradas	em	sala	de	aula.	Os	perso-
nagens foram analisados por meio de suas características físicas e comportamentais. Os alunos realizaram 
diversas atividades artísticas sobre o tema, inclusive uma mostra de danças. Como resultado, obras de Mon-
teiro Lobato começaram a ser mais solicitadas na biblioteca da escola.

Outra atividade realizada foi a organização de uma sacola de leitura para que os alunos pudessem, um de 
cada vez, levar para casa com o objetivo de fazer uma leitura com seus familiares e registrá-la num caderno 
que	estava	em	anexo	na	sacola.	O	principal	benefício	dessa	atividade	foi	proporcionar	a	leitura	no	ambiente	
familiar	de	forma	agradável	e	motivadora.	O	resultado	foi	ótimo:	pais	e	filhos	envolvidos	afetivamente	em	
torno de um livro!

E	a	experiência	da	compreensão	será	tão	mais	profunda	quanto	sejamos	nela	capazes	de	asso-

ciar,	jamais	dicotomizar,	os	conceitos	emergentes	na	experiência	escolar	aos	que	resultam	do	

mundo	da	cotidianidade.	Um	exercício	crítico	sempre	exigido	pela	leitura	e	necessariamente	

pela	escuta	é	o	de	como	nos	darmos	 facilmente	à	passagem	da	experiência	 sensorial	que	

caracteriza a cotidianidade a generalização que se opera na linguagem e desta ao concreto 

tangível.	Uma	das	formas	de	realizarmos	este	exercício	consistente	na	prática	a	que	me	venho	

referindo	como	“leitura	da	leitura	anterior	do	mundo”,	entendendo-se	aqui	como	“leitura	do	

mundo”	a	“leitura”	que	precede	a	leitura	da	palavra	e	que	perseguindo	igualmente	a	compre-

ensão do objeto se faz no domínio da cotidianidade. A leitura da palavra, fazendo-se também 

em	busca	da	compreensão	do	texto	e,	portanto,	dos	objetos	nele	referidos,	nos	remete	agora	

a	leitura	anterior	do	mundo.	O	que	me	parece	fundamental	deixar	claro	é	que	a	leitura	do	

muno	que	é	feita	a	partir	da	experiência	sensorial	não	basta.	Mas,	por	outro	lado,	não	pode	ser	

desprezada como inferior pela leitura feita a partir do mundo abstrato dos conceitos que vão 

da generalização ao tangível. (FREIRE, 1993, p. 30).

Outras práticas interessantes foram realizadas relacionando a obra literária com outras linguagens como 
a	teatral,	a	cinematográfica,	a	 televisiva,	as	artes	plásticas,	etc.	Com	o	objetivo	de	estabelecer	relações,	
contextualizar	as	obras	e	expandir	as	análises.
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Hoje	sabemos	que	a	integridade	da	obra	não	permite	adotar	nenhuma	dessas	visões	dissociadas;	

e	que	só	a	podemos	entender	fundindo	texto	e	contexto	numa	interpretação	dialeticamente	ín-

tegra,	em	que	tanto	o	velho	ponto	de	vista	que	explicava	pelos	fatores	externos,	quanto	o	outro,	

norteado pela convicção de que a estrutura é virtualmente independente, se combinam como 

momentos	necessários	do	processo	interpretativo.	Sabemos,	ainda,	que	o	externo	(no	caso,	o	so-

cial)	importa,	não	como	causa,	nem	como	significado,	mas	como	elemento	que	desempenha	um	

certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno. (CÂNDIDO, 2006, p.13)

As crianças também entraram em contato com histórias de outras culturas por meio de contos africanos, 
lendas indígenas, histórias da Índia, etc. deste modo a literatura rompe fronteiras e se relaciona com as 
diversidades.

O	trabalho	com	a	Literatura	tem	deixado	minhas	aulas	mais	dinâmicas,	criativas	e	motivadoras.	Os	alunos	
estão mais interessados, mais críticos e participativos. A Literatura humaniza as pessoas, tornando-as mais 
reflexivas	e	fazendo	com	que	repensem	a	realidade	e	as	relações	com	o	outro.	Ela	permite	o	real	aprendizado,	
aquele	que	se	dá	por	meio	da	alteridade.	De	acordo	com	Silva	(2014)	“É	na	alteridade	que	esse	sujeito	se	
constitui,	e	como	as	relações	dialógicas	são	amplas	e	infinitas,	essa	construção	é	contínua”.

A Literatura promove o encontro do sujeito com o outro, com os discursos dos outros e isso possibilita a 
forma mais real de construção de conhecimentos.

(...)	o	processo	que	confirma	no	homem	aqueles	traços	que	reputamos	essenciais,	como	o	exer-

cício	da	reflexão,	a	aquisição	do	saber,	a	boa	disposição	para	com	o	próximo,	o	afinamento	das	

emoções,	a	capacidade	de	penetrar	nos	problemas	da	vida,	o	senso	da	beleza,	a	percepção	da	

complexidade	do	mundo	e	dos	seres,	o	cultivo	do	humor.	A	literatura	desenvolve	em	nós	a	quota	

de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza,  

a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 1995, p.249).

Considerações finais

O trabalho com a Literatura nas séries iniciais precisa ser repensado. Os professores precisam ter acesso 
a cursos e grupos de estudo que possibilitem o contato com uma teoria que lhes permitam redimensionar o 
olhar para suas práticas de leitura.

É inegável que muito se tem a avançar nessa área. O planejamento coerente com obras literárias no 
espaço escolar precisa ser revisto. Os livros precisam ser tidos como formas prazerosas de construção de 
conhecimentos	e	expansão	de	ideias	e	do	senso	crítico	dos	educandos.

Desenvolver práticas diferenciadas de leitura com meus alunos fez com que eu percebesse a necessidade 
de	proporcionar	experiências	significativas	com	a	linguagem	literária	no	ambiente	escolar,	pois	muitos	não	
têm	essa	relação	no	espaço	familiar.	À	medida	que	ampliamos	o	leque	de	opções	literárias,	contribuímos	
para	que	os	alunos	possam	escolher	com	qual	tipo	de	Literatura	mais	se	identificam	e	assim	podem	ler	de	
forma mais prazerosa.

Não se indica livros da mesma forma que se prescreve um remédio ruim. Primeiro precisamos nos 
apaixonar	por	eles,	por	suas	variadas	e	incríveis	formas	de	ver	o	mundo	e	assim,	da	mesma	forma,	encantar	
o leitor. Portanto, precisamos, antes de mais nada, sermos professores leitores.
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Literatura e alfabetização: direitos, discursos e práticas

Fernanda de Araújo Frambach
Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: Este trabalho tem como objetivo discutir a importância da literatura no processo de alfabetização, 
considerando não apenas seu potencial para a aprendizagem da leitura e daescrita, mas principalmente por 
figurar	um	direito	humano.	Contudo,	no	decorrer	da	história	da	educação,	a	literatura	esteve	presente	no	contexto	
escolar	a	partir	de	propostas	simplificadoras,	como	pretexto	para	o	ensino	das	estruturas	linguísticas	ou	apenas	
como	entretenimento,	o	que	é	referendado	por	algumas	políticas	públicas.	Neste	texto,	apresento	algumas	
reflexões	a	partir	da	análise	de	documentos	oficiais	destinados	a	um	programa	nacional	de	formação	continuada,	
discutindo as propostas de trabalho com a literatura veiculadas nestes. Contudo, tendo em vista que as políticas 
educacionais	são	reformuladas	no	contexto	da	prática,	incorporo	as	vozes	de	professores	alfabetizadores	que	
(se) dizem sobre a leitura destes materiais formativos e como eles interferem (ou não) em suas práticas.
Palavras-chave: Direito. Alfabetização. Literatura

Introdução

Entre	os	significados	do	termo	direito,	consta:	“O	que	pode	ser	exigido	em	conformidade	com	as	leis	ou	a	
justiça.	Faculdade,	prerrogativa,	poder	legítimo.	Complexo	de	leis	sociais”1.Bobbio(1992)	afirma	que	“direitos	
do homem são aquelescujo reconhecimento é condição necessária para oaperfeiçoamento da pessoa humana 
ou para o desenvolvimento da civilização” (p. 17). Ao longo da história, em decorrência de diversas lutas 
travadas	em	prol	da	liberdade	e	da	vida	como	fator	determinante	para	modificar	os	regimes	econômicos,	
sociais e políticos que oprimem, foi se formulando a ideia do que seriam os direitos básicos de cada um. Ainda 
segundo	o	filósofo	político	italiano,	o	reconhecimento	e	a	proteção	desses	direitos	alcançaram	seu	estágio	
atual de forma paulatina:

1 Consulta em: <http://dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 27 jan. 2017.
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Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nas-

cidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 

velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas 

(Bobbio,1992, p. 5).

Embora desde o século XVIII tenhamos os primeiros registros acerca dos direitos humanos, estes 
assumiram uma grande importância após o término da Segunda Guerra Mundial, quando toda a barbárie 
contra	a	vida	tornou-se	motivo	de	reflexão.	No	decorrer	da	história,	diversos	documentos	foram	elaborados	
como a Declaração Americana (1776), a Declaração Francesa (1789) ea Declaração Universal dos Direitos 
Humanosadotada	pela	Organização	das	Nações	Unidas	–	ONU	(1948),	o	que	influenciou	o	surgimento	das	
proteçõesjurídicas	dos	direitos	fundamentais	em	diversos	países,	como	a	Constituição	Federal	Brasileira	
de 1988.

Dentre os direitos sociais proclamados, mas que continuam clamando por sua efetivação, um dos maiores 
desafios	é	garantiruma	educação	de	qualidade	para	todos.	A	educação	básica,	da	qual	a	alfabetização	é	uma	
peça	chave,	éfocalizada	na	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	bem	como	na	Declaração	dos	Direitos	
da Criança, elaborada pela ONU em1989. Na legislação brasileira, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente	dispõe	que	“A	criança	e	o	adolescente	têm	direito	à	educação,	visando	ao	pleno	desenvolvimento	
de	 sua	pessoa,	preparo	para	o	exercício	da	cidadania	e	qualificação	para	o	 trabalho.”	 (BRASIL,	1990).	 
A	Constituição	Federal	traz	em	seu	art.	208,	que	“O	dever	do	Estado	com	a	educação	será	efetivado	mediante	
a garantia de: I- ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 
todos	os	que	a	ele	não	tiveram	acesso	na	idade	própria.”(BRASIL,	1988).	Esse	ideal	é	reafirmado	na	Lei	de	
Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	nº	9394	de	1996,	que	traz	em	seu	art.	4º,	redação	praticamente	
idêntica. Contudo, o direitoà educação para uma grande proporção da humanidade continua a ser violado.

Compreendida como direito, a alfabetização é percebida como fundamental para a vivência no mundo, 
pois	há	uma	exigência	da	própria	sociedade	em	relação	ao	sujeito	alfabetizado.	Ferreiro	(1996)	confirma	tal	
proposição	ao	defender	que	“o	funcionamento	da	sociedade	global	requer	indivíduos	alfabetizados,	portanto,	
os	indivíduos	podem	exigir	o	direito	à	alfabetização,	o	que	não	pode	ser	entendido	como	uma	opção	individual,	
mas	como	uma	necessidade	social”	(p.58).	Segundo	a	Declaração	de	Hamburgo	(1997),	a	alfabetização	é	
um conhecimento básico e necessário a todo cidadão envolto em um mundo em transformação, pois se 
constitui em um direito humano fundamental, o de aprender por toda vida e desenvolver habilidades e 
competências	individuais	e	coletivas.	Como	defende	Ferreiro	(2002,	p.	38)	“a	alfabetização	não	é	um	luxo	
nem uma obrigação; é um direito.”

Ao assumirmos esta perspectiva, estamos corroborando a ideia que o domínio da leitura e da escrita 
apontanovas e diferentes maneiras de ver o mundo e agir sobre ele.Para Moura (1999) o processo pedagógico 
e epistemológico que envolve a alfabetização, além de possibilitar ao sujeito a apropriação do sistema de 
representação da linguagem escrita deve também ser compreendido como objeto que faculta a descoberta de 
novos	conhecimentos	em	diferentes	situações	sociais,	deixando-o	ciente	das	intervenções	que	pode	requerer,	
exigindo	assim	seus	direitos,	ao	mesmo	tempo	em	que	exercita	a	cidadania.

Contudo, principalmente no Brasil, o analfabetismo e o alfabetismo funcional ainda persistem, 
sobrevivendo	a	 “campanhas”,	 “movimentos”	e	políticas	públicas	que	não	 tem	continuidade.	Por	 isso,	 
é	mister	refletirmos	sobre	os	processos	de	ensino	e	aprendizagem	a	fim	de	que	esse	triste	quadro	se	reverta.	
Um	ponto	de	partida	possível	é	compreender	que	o	saber	extrapola	oslimites	dos	conteúdos	formais,	mas	
abrange o autoconhecimento, a construção deconceitos sobre o entorno e a resolução de problemas. Saber 
ler,	nessaperspectiva,	não	se	resume	ao	desenvolvimento	de	uma	habilidade	mecânica,	mas“um	processo	
ativo de leitura e interpretação, onde a criança não só decifra o código escrito, mas também o compreende, 
estabelece	relações,	interpreta”	(KRAMER,	1986,	p.	168)	e	pelo	qual	descobre	“que	a	palavra	escrita	é	mais	
uma	forma	de	expressar	as	coisas,	ideias	e	sentimentos	[tornando-se]	[...]	a	base	fundamental	para	a	aquisição	
da leitura e da escrita” (p. 170).
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Nesse sentido, a literatura pode contribuir para o desenvolvimento humano e o incremento do pensamento 
e da linguagem verbal. Todavia, precisamos atentar para o fato de que esta não deve ser usada somente 
com a intenção pedagógica e didática ou paraincentivar o hábito de ler. Mais do que isso, ela deve dar 
espaço para o imaginário e a fantasia, não só no ato da leitura, mas também no da escrita, ou seja, deve ser 
encaradade	modo	global	e	complexo,	em	sua	ambiguidade	e	pluralidade.	Tal	proposição	coaduna-se	com	
o que postulado por Candido (1995):

Ora,	se	ninguém	pode	passar	vinte	quatro	horas	do	dia	sem	mergulhar	no	universo	da	ficção	e	

da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma 

necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. (p. 177).

Desta forma, a possibilidade de usufruir da literatura no processo de alfabetização deveria intencionar 
a garantia de um direito, entendo a similitude destas enquanto instrumentos para a sensibilização da 
consciência,	para	a	expansão	das	capacidades	cognitiva,	ética	e	estética	dos	sujeitos,	para	ampliar	o	interesse	
em	analisar	a	si	próprio	e	o	mundo.	Lajolo	(2001)	salienta	que	para	exercer	plenamente	sua	cidadania,	o	
cidadão precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, 
mesmo que nunca vá escrever um livro, mas porque precisam ler muitos.

Convém pontuar que, ao longo da história da educação brasileira, a literatura sempre esteve presente no 
contexto	escolar.	No	entanto,	a	apropriação	desta	na	alfabetização	pode	se	dar	de	forma	equivocada,	tendo	
como foco não a fruição estética e o agenciamento da construção de sentidos, mas sim o ensino estático com 
foco	na	estrutura	e	nos	conteúdos.	Conforme	postula	Soares	(2011),	o	problema	não	é	que	os	livros	literários	
estejam	presentes	na	escola,	mas	sim	“a	inadequada,	a	errônea,	a	imprópria	escolarização	da	literatura,	que	se	
traduz	em	sua	deturpação,	falsificação,	distorção,	como	resultado	de	uma	pedagogização	ou	uma	didatização	
mal	compreendida	que,	ao	transformar	o	 literário	em	escolar,	desfigura-o,	desvirtua-o,	 falseia-o.”	 (p.	22).	
Para	a	autora,	uma	abordagem	adequada	é	aquela	que	conduz	mais	eficazmente	às	práticas	de	leitura	que	
ocorrem	no	contexto	social	e	às	atitudes	e	valores	que	correspondem	ao	ideal	de	leitor	que	se	quer	formar.

Não	podemos,	contudo,	 ignorar	que	no	atual	contexto	educacional	brasileiro,	há	um	 incremento	nas	
propostas de trabalho com a leitura, evidenciado emum grande quantitativo de materiais escritos como 
livros,	documentos	e	orientações	que	abordam	esta	questão,	assim	como	diferentes	programas	de	incentivo	à	
leitura	e/ou	formações	na	área	de	Linguagem	que	estão	sendo	implementados	cujo	destinatário	é	o	professor.	
Dentre eles, podemos citar a formação continuada de professores do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC)2.	A	seguir,	apresento	considerações	em	relação	a	este	programa,	expondo	algumas	
análises de documentos e materiais de referência, observando os discursos ali contidos. Estas análises estão 
articuladas	com	os	discursos	de	professores	alfabetizadores	que	revelam	não	apenas	as	leituras	que	fizeram	
desses materiais e propostas, mas também se e como	essas	refletem	e	refratam	em	suas	práticas.

Discursos e propostas de trabalho com a literatura nos documentos de referência para 
a formação do PNAIC

A política do PNAIC demonstra um grande enfoque na leitura literária nos anos iniciais, o que pode 
ser	verificado	pelo	 investimento	na	ampliação	da	quantidade	de	livros	entregues	às	escolas.	Por	meio	
do PNBE3,	em	2013,	ano	que	se	inicia	esta	política	pública,	foi	destinado	às	turmas	de	1º,	2º	e	3º	anos	do	

2 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, 
dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade. As ações dessa política, 
iniciada em 2012, estruturam-se em quatro eixos: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores; Materiais Didáticos e 
Pedagógicos; Avaliações e Gestão; Controle e Mobilidade Social.

3 O PNBE é um Programa Federal que promove o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição 
de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência.
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Ensino Fundamentalum acervo de obras complementares contendo 60 títulos diferentes, acompanhadoda 
publicação Acervos Complementares (BRASIL, 2012a), visando favorecer a criação/ampliação de uma 
biblioteca acessível a crianças e professores na própria sala de aula. De acordo com este documento, os 
livros	seriam	mais	um	recurso	para	auxiliar	os	docentes	em	atuação	no	ciclo	de	alfabetização,	favorecendo	
“a	ampliação	do	letramento	da	criança	e	da	reflexão	sobre	o	sistema	de	escrita	alfabética”	e	ainda,	pela	
característica	dos	livros	que	compõem	os	acervos,	“favorecer	o	contato	das	crianças	com	variadas	áreas	
do	conhecimento	escolar,	possibilitando	descobertas	por	meio	de	situações	prazerosas	de	leitura”	(BRASIL.	
2012a, p. 21).

Reitero	que	é	louvável	a	distribuição	de	livros,	propiciando	aos	alunos	da	escola	pública	brasileira	o	
acesso a materiais de qualidade, especialmente ao recordar que muitos lugares estiveram, por muito tempo, 
excluídos	do	contato	com	estes	bens	culturais.	No	entanto,	argumento	ser	importante	algumas	reflexões	
sobre	as	intenções	veiculadas,	uma	vez	que	algumas	propostas	sugeridas	para	sua	utilização	podem	não	
condizer	com	o	que	se	entende	por	“criar	oportunidades	de	acesso	ao	livro”.

A importância do trabalho com a literatura neste programa é apresentado nos Direitos Gerais de 
Aprendizagem:	Língua	Portuguesa,	entre	os	quais	figura:

Apreciar	e	compreender	textos	do	universo	literário	(contos,	fábulas,	crônicas,	poemas,	dentre	

outros), levando-se em conta os fenômenos de fruição estética, de imaginação e de lirismo, as-

sim	como	os	múltiplos	sentidos	que	o	leitor	pode	produzir	durante	a	leitura.	Apreciar	e	usar	em	

situações	significativas	os	gêneros	literários	do	patrimônio	cultural	da	infância,	como	parlendas,	

cantigas, trava línguas. (BRASIL, 2012b, p. 33).

Estes	Direitos	gerais	se	desdobramemcapacidades	e	conhecimentos	específicos,	dispostos	em	quadros	
com	sugestões	de	como	tratar	sua	progressão	durante	o	ciclo	de	alfabetização.	Importa	salientar	que	os	
direitos	de	aprendizagem	estão	consorciados	aos	descritores	das	avaliações	externas,	e	para	tentar	garantir	
que	estes	 sejam	 trabalhados,	há	uma	grande	quantidade	de	 sugestões	de	 rotinas	diárias,	 sequências	
didáticas	e	projetos	nos	quais	a	literatura	está	presente	como:	leitura	deleite;	ficha	de	acompanhamento	
dos	livros	lidos	no	mês;	cantinho	da	leitura;	rodas	de	leitura,	ou	sugestões	mais	direcionadas,	como	por	
exemplo,	a	apresentação	de	objetivos	e	ações	que	seriam	contemplados	a	partir	de	uma	única	obra	de	
literatura infantil. A seguir, analisamos algumas destas propostas.

No que tange aos cantinhos de leitura, esta possibilidade, na verdade, tornou-se quase uma obrigação, uma 
vez que no ano de 2013, cada professor participante do PNAIC deveria inserir no sistema de monitoramento 
(SISPACTO) fotos que revelassem a constituição deste espaço. Também convém considerar seu objetivo:

A atividade de leitura pode ser incentivada pelo professor por meio da construção de um espaço 

na sala de aula reservado para leitura e o manuseio de livros. [...] Assim, enquanto o professor 

estiver	trabalhando	com	os	alunos	que	ainda	estão	com	dificuldade	na	leitura	e	escrita,	aqueles	

que estão em níveis de escrita mais avançados poderão ser incentivados a realizar a leitura como 

ato	de	fruição.	[...].	O	importante	é	criar	oportunidades,	momentos	de	ajuda	às	crianças	do	3º	ano	

que	estão	com	dificuldades	de	aprendizagem	enquanto	os	outros	estão	realizando	atividades	

independentes. (BRASIL, 2012b, p. 23).

Neste	trecho,	podemos	identificar	uma	proposta	de	utilização	do	“cantinho	de	leitura”	como	espaço	
destinado	aos	alunos	que	corresponderam	às	expectativas	de	ensino,	o	que	poderia	excluir	justamente	os	
alunos	com	dificuldades	na	escrita	do	convívio	com	a	literatura.	Por	isso,	embora	considere	a	relevância	
da	organização	de	um	espaço	atrativo	para	os	livros	recebidos,	convém	indagar:	este	seria	um	“cantinho”	
(o próprio termo também poderia ser discutido) da leitura (para quem?) ou apenas do livro?
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Os	documentos	formativos	investem	também	em	sugestões	de	trabalho	com	as	obras	literárias	recebidas,	
e podemos reconhecer duas categorias propostas que serão brevemente discutidas: a leitura deleite e leitura 
como	pretexto	para	o	ensino	curricular.

No manual Acervos Complementares, encontramos a seguinte enunciação:

Além de contribuírem, especialmente, para a formação do leitor literário essas obras, quando 

lidas individualmente ou em duplas, permitem aos aprendizes praticar, de modo bem prazeroso, 

a	leitura	autônoma	de	fruição.	Na	mesma	perspectiva	de	formação	do	leitor	literário,	ao	explorar	

essas obras, no grande grupo, a professora cria excelentes situações para associar o deleite à 

vivência de estratégias de compreensão leitora. (BRASIL, 2012a, p. 45, grifo nosso).

Neste	 trecho	exemplar,	que	é	constantemente	 reelaborado	nos	cadernos	de	Linguagem	destinados	
à	 formação,	uma	proposta	predominante	é	a	 leitura	 literária	sendo	relacionada	ao	 lúdico,	ao	 “deleite”,	
constando	não	apenas	na	discussão	dos	autores,	mas	também	em	exemplos	ou	sugestões	de	rotinas	de	
trabalho, e como estratégia formativa para os encontros presenciais com os professores. Ao adotar essa 
terminologia, o programa preconiza a leitura como simples entretenimento. Convém pontuar que a literatura 
pode, sim, propiciar o prazer, mas assumo a posição defendida por Corsino (2014) de que a obra literária não 
pode	ser	restringida	a	uma	única	característica,	sem	levar	em	consideração,	que:

A	literatura,	como	arte,	é	morada	dos	sentimentos.	Fruir	a	leitura	significa	não	só	ter	prazer	em	

ler.	A	literatura	traz	deslocamentos	e	conflitos:	o	que	Vigotski	(1999)	chama	de	‘curto-circuito’	

emocional,	pode	gerar	riso,	lágrima,	medo,	ternura,	entre	outros	sentimentos.	O	texto	literário	traz	

conflitos	de	interesses,	dramas,	desfechos,	surpreendendo	leitores.	O	conteúdo	afetivo	manifesto	

na	literatura	se	expressa	na	forma	como	o	texto	é	estruturado,	não	sendo	possível	separar	forma	

de	conteúdo	sem	que	haja	prejuízo	da	experiência	estética	(p.	259).

Neste	paradigma,	os	textos	formativos	trazem	a	argumentação	que	a	literatura	deve	ser	um	elo	entre	a	
ludicidade e a aprendizagem curricular:

É comum ouvir professores dizendo que as demandas curriculares progressivamente vão toman-

do	o	tempo	da	brincadeira	em	sala	de	aula.	Esse	argumento	também	justifica,	muitas	vezes,	o	

abandono	da	“hora	da	história”	ou	dos	momentos	de	“leitura	deleite”.	Por	isso,	neste	caderno,	

apresentamos aos professores algumas maneiras de assegurar que a brincadeira continue pre-

sente	em	suas	salas,	sem	que	isso	signifique	deixar	de	tratar	de	conteúdos	fundamentais	para	as	

crianças. (BRASIL, 2012c, p. 5).

Os	autores	do	texto	em	questão	afirmam	que	a	 incorporação	das	obras	que	compõem	o	acervo	não	
significa	roubar	tempo	das	aulas	de	História,	Geografia,	Ciências	ou	Matemática,	mas	que,	ao	contrário,	sua	
utilização	pode	ser	um	caminho	para	simultaneamente	apresentar	conteúdos.	A	partir	dessa	afirmação,	
propõem	que	a	literatura	se	integre	ao	ensino	dos	diferentes	componentes	curriculares.	Observando-se	que	
essas	obras	foram	selecionadas	de	acordo	com	as	áreas	do	conhecimento,	fica	evidente	o	conceito	de	uso	dos	
livros essencialmente informativos como mero desencadeador temático para uma apresentação considerada 
“lúdica”	dos	conteúdos	pertinentes	a	essas	áreas.

Desta forma, podemos argumentar que apenas o componente cognoscível é ressaltado, não sendo 
considerados os aspectos ético e estético da literatura, preconizados por Bakhtin (2014).

Apesar de reconhecer que tais obras têm seu lugar e sua função, desde que sejam de qualidade e 
dependendo	do	 tipo,	das	 intenções	e	finalidades	da	 leitura,	das	conversas	e	 interações	que	antecedem,	
acompanham e sucedem à leitura, concordo com Corsino (2010) que chama a atenção para o fato de que
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O	livro	informativo	tem	seu	lugar	nos	projetos	para	a	busca	de	informações	capazes	de	responder	

à	curiosidade	das	crianças.	Mas	informar,	passar	conteúdos	por	via	indireta	não	seria	uma	forma	

de desviar tanto da informação, pelo disfarce que a história induz, quanto da história, pela falta 

de um enredo que enrede de fato as crianças na sua trama? (p.198).

A	questão	proposta	pela	autora	deixa	clara	a	preocupação	de	que	o	trabalho	com	livros	informativos	
ou	narrativos	com	foco	em	conteúdos	curriculares	pode	culminar	em	uma	pedagogização	exacerbada	da	
literatura,	pois,	dependendo	da	mediação	docente,	a	leitura	pode	ser	artificializada.	Essa	apreensão	fica	
evidente em outro trecho de sua autoria:

E	quando	no	texto	há	o	predomínio	da	informação,	fecha-se	o	seu	significado	na	unicidade	do	

imediatamente	compreensível	que,	ao	vir	acompanhado	de	explicações,	se	coloca	na	direção	

oposta	à	do	texto	literário.	A	tutela	e	a	vigilância	do	adulto,	que	sabe	o	que	é	bom	para	a	criança,	

fazem-se	presentes	nas	mediações:	nas	perguntas	lineares,	na	tomada	do	texto	literário	como	

pretexto	para	se	trabalhar	conteúdos,	no	direcionamento	da	leitura,	na	maneira	como	são	abor-

dados. A visão de infância como um tempo de preparo e da não palavra compromete a qualidade 

da literatura infantil e empobrece a leitura, já que os destituídos de palavra (in-fans, o que não 

fala) precisam apenas ouvir e repetir. (p.187).

Ainda	em	relação	à	articulação	entre	as	obras	que	compõem	o	acervo	complementar	e	as	propostas	de	
trabalho com a literatura, tendo em vista a alfabetização das crianças, destacam-se as obras categorizadas 
como	“livros	da	área	de	Linguagem	e	códigos”	que,	de	acordo	com	alguns	discursos,	podem	“prestar	excelentes	
serviços	para	a	reflexão	que	o	aluno	deve	fazer	sobre	a	escrita,	no	processo	de	aquisição	do	SEA	[Sistema	de	
Escrita Alfabética]” (BRASIL, 2012d, p. 40). Estas obras são articuladas à dimensão relativa aos conhecimentos 
linguísticos, que englobam o funcionamento do sistema alfabético, o domínio das correspondências entre 
letras	e	grupos	de	 letras	e	 fonemas,	de	algumas	convenções	ortográficas	e	conhecimentos	sobre	outros	
aspectos gramaticais. Podemos, assim, inferir uma concepção de uso das obras literárias como ferramenta 
para	o	ensino,	prestando-se	ao	papel	de	pretexto	para	o	trabalho	de	sistematização	da	alfabetização,	pois	
seriam	“um	excelente	recurso	didático,	trabalhando	de	forma	prazerosa,	atividades	de	leitura,	que	facilitariam	
a compreensão do SEA” (BRASIL, 2012d, p.40).

Observamos pelas análises anteriores que a literatura infantil é vinculada a uma utilização tida como 
“lúdica”,	 “prazerosa”	para	o	ensino	ora	de	 conteúdos	 curriculares	pertencentes	a	outros	 campos	do	
conhecimento, ora para a sistematização do ensino do sistema de escrita alfabética, recorrendo-se para tal 
aos	diversos	gêneros	que	compõem	o	acervo	enviado	para	as	turmas	do	ciclo	de	alfabetização.	Em	ambos	
os	casos,	podemos	questionar	se	a	leitura	está	sendo	proposta	como	um	ato	crítico,	reflexivo	e	consciente,	
em	que	“[...]	a	leitura	do	mundo	e	a	leitura	da	palavra	estão	dinamicamente	juntas.”	(FREIRE,	2009,	p.	29).

Entretanto,	ao	proceder	estas	análises	a	partir	dos	documentos	de	uma	política	pública,	concordo	com	Ball	
e	Bowe	(1992),	que	destacam	a	natureza	complexa	e	controversa	das	políticas,	enfatizando	que	estas	não	são	
simplesmente	“implementadas”,	mas	estão	sujeitas	à	interpretação	e,	então,	a	serem	“recriadas”	no	contexto	
da	prática,	onde	se	produzem	efeitos	e	consequências	que	podem	representar	mudanças	e	transformações	
significativas	na	proposta	original.	 Isso	envolve	 identificar	processos	de	 resistência,	 acomodações	e	
subterfúgios	e	o	delineamento	de	conflitos	e	disparidades.	Ancorada	nesta	perspectiva,	proponho	a	seguir,	
incorporar e dialogar com as vozes de professores que participaram deste processo formativo no município de 
Niterói, estado do Rio de Janeiro, no período compreendido entre 2013 e 2016,os quais buscam (re)desenhar 
histórias	de	autoria	docente,	ao	(se)	dizerem	sobre	a	experiência	com e na leitura literária.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização508

Entre discursos, vivências e práticas: com a palavra, os professores

Tendo	em	vista	a	reflexão	já	exposta	sobre	o	investimento	do	PNAIC	nas	propostas	de	trabalho	com	a	
literatura, uma tarefa importante é buscar compreender se e comoo acervocomplementar enviado pelo MEC 
é utilizado e de que forma as propostas com a leitura literária preconizadas pelo programa sãoincorporadas 
pelos professores alfabetizadores. Sobre a utilização dos acervos, uma professora que é também pedagoga 
na	escola	em	que	atua,	quando	interrogada	sobre	a	utilização	dos	livros	pelos	docentes,	afirma:

Mais	os	de	1º	ano.	Eu	percebo	mais	os	de	1º	ano.	2º	e	3º	assim...	4º	e	5º,	nem	se	fala...	a	gente	in-

centiva,	mas	o	conteúdo...	Mas	assim,	do	1º	ciclo,	eu	observo	mais.	Os	de	2º...	3º,	ali,	dependendo	

do tema do projeto, se tem que trabalhar alguma coisa assim, para uma culminância, até partem 

de uma história para trabalhar, mas não é um trabalho, assim... cotidiano não, muito esporadica-

mente. (Luciana, professora e pedagoga, 2015)

A enunciação de Luciana nos ajuda a pensar se o acesso dos estudantes a uma diversidade de acervos, por 
si só, garanteque estes começarão a ler automaticamente. Segundo ela, apesar de os livros estarem presentes 
nas salas de aula, poucos professores de sua escola fazem uso deles, e quando o fazem, geralmente têm 
como	objetivo	a	leitura	como	pretexto,	“dependendo	do	tema	do	projeto,	se	tem	que	trabalhar	alguma	coisa	
assim, para uma culminância”. Por isso, reitero que embora seja importante a presença deobras literárias na 
escola,	principalmente	se	pensarmos	no	acesso	das	crianças	e	jovens	que	não	têm	condições	de	adquiri-las,	
esta	não	é	suficiente	para	formar	leitores.	Nas	palavras	de	Petit	(2008,	p.	154):

O	gosto	pela	leitura	não	pode	surgir	da	simples	proximidade	material	com	os	livros.	Um	conhe-

cimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca, podem se tornar letra morta, se ninguém lhes 

der vida. Se a pessoa se sente pouco à vontade em aventurar-se na cultura letrada devido à sua 

origem social, ao seu distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do encontro com um 

mediador,	das	trocas,	das	palavras	“verdadeiras”,	é	essencial.

No que tange ao trabalho desenvolvido com a leitura literária no cotidiano escolar, Luciana traz uma 
outraenunciação que nos ajuda a pensar:

Eu	tive	também	uma	experiência	com	uma	turma.	Acho	que	há	uns	dois	ou	três	anos	atrás	com	

essa	coisa	de	terminar	a	atividade,	e	eu	sempre	digo	para	eles:	“Olha,	terminou	a	atividade,	pode	

pegar.”	Eu	falo	até	ler:	“Pode	ler!”	Ai	eu	comecei	a	observar	dois	alunos	que	eram	assim:	eles	

pegavam	o	livro	e	não	liam.	Entãoeu	disse:	“Espera	aí!”	Chamei	os	dois	e	disse:	“Olha	só,	vocês	já	

perceberam que tem uma historia que o livro está contando?” E eles já estavam lendo alguma 

coisa,	então	eles	já	podiam	ler	realmente.	Aí	eles	disseram:	“É,	né,	Tia?”	Então	eles	começaram	a	

ver com outros olhos, eles começaram a ler. Porque eles nem viam, pegavam o livro assim, e era 

só,	sei	lá...	era	só	uma	brincadeira,	mesmo.	Eles	pegavam	um:	“Ah,	não	quero	mais	esse...”	Pegava	

aquele, via a capa... Então, eu comecei a fazer esse trabalho com eles. De conversar, mostrar que 

aquilo	conta	uma	história,	que	tem	início,	meio	e	fim,	que	eu	tenho	que	entender...	Então,	eles	

começaram a ter mais paciência, de pegar e olhar para o livro e ver que tem uma história. E eles 

estavam lendo o livro. (Luciana, professora e pedagoga, 2015).

A	narrativa	desta	professora	nos	remete	à	reflexão	de	Corsino	(2014),	ao	pontuar	que:	“Para	formar-se	leitor	
é	necessário,	além	de	livros,	congregar	espaço	e	tempo.	Espaço	de	relações	e	tempo	de	escuta,	de	diálogo.”	
(2014, p. 248). Seguindo essa prerrogativa, não basta apenas possibilitar o acesso aos livros, mas é preciso 
investir também em atividades planejadas, que socializem maneiras de ler e também ensine formas de lidar 
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com	o	texto	literário,	para	que	as	crianças	possam	ir	construindo	sua	autonomia	em	relação	à	leitura.	Este	
pensamento ressoa na seguinte enunciação do professor José:

Então	não	é	contar	a	história	só	pelo	contar.	Ela	sempre	tem	uma	finalidade	para	isso.	E	quando	

tem	um	livro	de	poemas	ou	versos,	a	gente	diz:	“E...	rimou,	hein?	Tem	rima!”.	E	eles	já	sabem	da	

estrofe, dos versos, e a gente acaba fazendo essa associação. E tem vários livros lá. Tem hora que 

já está até cansativo, porque eles querem ler toda hora! (José, professor alfabetizador, 2015).

Este docente revela uma utilização da obra literária articulada não apenas ao prazer, mas também com 
a	análise	da	estrutura	e	do	conteúdo	do	livro.	Ele	afirma	que	durante	a	leitura	vai	fazendo	“associações”	com	
questões	linguísticas	que	os	alunos	precisam	aprender,	mas	isto	vai	acontecendo	pelo	diálogo,	evidenciado	
pelo	uso	do	pronome	“a	gente”.	Convém	ponderar	que	este	 tipo	de	abordagem,	 investindo	em	práticas	
dialógicas de encontros com a linguagem literária, requer não apenas que o professor conheça o acervo, 
mas	sua	atuação	enquanto	interlocutor	pressupõe	uma	experiência	com	a	literatura.

Essas	considerações	evidenciam	que	os	currículos	dos	programas	de	 formação	docente	podem	criar	
oportunidades	de	aproximação	entre	os	livros	e	as	pessoas,	constituindo-se	num	espaço/tempo	de	reflexão	
sobre a importância do trabalho sistemático e planejado com as obras literárias tendo em vista a intenção 
de formar leitores. A este respeito, as narrativas dos professores são reveladoras:

E a criança também precisa disso, né? Assim como nós gostamos, assim como nós nos senti-

mos bem, faz com que aquele momento se torne mais agradável, isso também acontece com 

a criança. E a criança tem uma maior facilidade de imaginar, de criar e às vezes a gente vai 

tolindo	isso	quando	a	gente	se	prende	a	papel,	a	caderno,	por	exemplo,	as	leiturinhas,	né?	E	a	

gente vai tolindo essa coisa da criação. E quando você conta história, o modo como você fala, 

seu tom de voz, você vai trazendo a criança para dentro da história e ela vai gostando! Isso é 

um incentivo, né? Ela vai gostando de ler por prazer e também vai incentivando a criança a 

querer ler. Lá na sala, tem aquela estantizinha que tem os livrinhos e eles mesmos já pedem: 

“Tia,	posso	ler	um	livro?”	Alguns	não	sabem	ler	ainda,	mas	eles	já	tem	aquela	relação	assim:	

“Eu	já	posso	ler!”	Mesmo	que	não	seja	exatamente	as	palavras,	decifrar	as	palavras,	mas	eles	

se entendem como alguém que já sabe ler... Aí eles sentam lá, e começam a ler... as imagens, 

né? E, às vezes, tem livros que não tem escrito nada, eles acham aquilo espantoso, mas eles 

conseguem ler aquela história. Alguns que já sabem ler, aí, pronto! Aí que eles entram mesmo 

e	querem	mostrar	para	mim:	“Tia,	olha	aqui!”	–	Para	dizer	que	já	está	lendo...	(Rosi,	professora	

alfabetizadora, 2015).

Eu preciso retomar isso, até para que as crianças tenham esse prazer, sintam esse gosto. Viajar pela 

história... Eu acho que isso despertou na gente também... porque se não a gente começa a querer 

trabalhar	a	história	só	mesmo	porque	tem	que	trabalhar	alguma	coisa:	“Ah,	eu	vou	trabalhar	essa	

história	,	mas	deixa	eu	ver	o	que	eu	vou	trabalhar,	porque	eu	tenho	que	mostrar...”.	E	não	precisa	

ser sempre assim! [...] Então, a gente precisa estar um pouquinho atento a isso também, que a 

gente precisa proporcionar para eles também esse momento de prazer. Ler só porque eu quero 

ler, porque estou com vontade de ler... (Luciana, professora e pedagoga, 2015).

Eu não vou dizer assim: Ah! Leio todo dia. Mas toda semana tem uma historinha para ler e conversar 

com	eles.	E	aí	a	gente	começa:	“O	que	você	já	sabe	da	história?”	Algumas	vezes	eu	também	instigo:	

“E	se	você	fosse	um...	O	que	você	ia	fazer?	Como	é	que	seria	isso...?”	Fico	instigando	também	para	

ver como eles fariam. A proposta de saber deles o que eles estão achando da história. O que eles 

iam fazer. (José, professor alfabetizador, 2015).
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Em	suas	enunciações,	os	professores	destacam	reflexões	que	vêm	sendo	construídas,	 ressaltando	a	
necessidade	do	contato	das	crianças	com	o	que	é	próprio	da	 literatura,	 isto	é,	a	proposta	ficcional	que	
permite	o	agenciamento	do	 imaginário,	detonando	um	 jogo	de	significações	que	excita	a	possibilidade	
da composição de outros mundos. Pontuam ainda que a escola, com a preocupação focada no aspecto 
estritamente	relacionado	à	codificação	e	decodificação,	acaba	suplantando	as	práticas	significativas	de	
ensino	e	aprendizagem	da	linguagem	em	sua	forma	escrita.	Luciana,	por	exemplo,	traz	à	tona	uma	reflexão	
sobre	a	utilização	da	leitura	exclusivamente	vinculada	aos	conteúdos,	revelando	uma	crítica	à	proposta	dos	
materiais	que	se	aproxima	da	discussão	efetuada	anteriormente.	Ao	refletirem	sobre	estas	práticas,	trazem	
à	baila	a	importância	de	momentos	de	fruição,	reconhecidos	por	eles	como	“ler	por	ler”,	“ler	por	prazer”,	ou	
seja, sem a cobrança de atividades posteriores.

Neste	 sentido,	os	professores	expõem	esforços	que	 têm	empreendido	para	 tornarem	as	atividades	
literárias mais interessantes, distanciando-se de propostas pedagogizantes, conforme criticado por Soares 
(2011).	Revelam	intenções	de	promover	a	vivência	estética,	oportunizando	espaços	para	a	socialização	das	
construções,	interpretações	e	ressignificações	dos	alunos	em	relação	às	obras	literárias.	No	entanto,	admitem	
que	este	é	um	processo	que	ainda	não	acontece	“todo	dia”,	como	pontua	José	e	por	isso,	necessitam	“estar	um	
pouquinho atentos” para não retornarem a práticas que já não reconhecem como válidas. Rosi revela que, em 
sua sala de aula, o encantamento é vivenciado inclusive por alunos que ainda não dominam o código escrito, 
mas	que	experienciam	a	literatura	infantil	por	meio	das	ilustrações.	Trata-se,	de	acordo	com	as	narrativas,	
de um fazer que está sendo construído aos poucos junto com os alunos, seus interlocutores, que demandam 
deles	outras	posturas	e	parcerias	e	sentem	a	liberdade	de	questionar:	“Tia,	posso	ler	um	livro?”.

Os	docentes	ressaltam	ainda	a	influência	dos	momentos	vivenciados	na	formação,	que	“despertaram”	
o	encantamento	pela	leitura,	incitando-os	a	incluírem	em	suas	práticas	docentes	esta	experiência	estética.	
Estas	enunciações	reportam	ao	que	é	defendido	por	Souza	e	Silva	(2004):

A implementação dos currículos organizados para os cursos de formação não podem prescindir 

do	planejamento	de	situações	que	favoreçam	a	formação	de	professores	leitores	e	não	de	simples	

reprodutores/as	de	ideias	e	conteúdos,	que,	ao	invés	de	aproximar	os	indivíduos	da	leitura,	dela	os	

distanciam, interditando a possibilidade de acesso a diferentes e novos conhecimentos. (p. 169).

A partir destes relatos, podemos inferir que as propostas veiculadas, a princípio, pelos materiais formativos 
destinados	a	estes	docentes,	são	ressignificados,	especialmente	a	partir	de	outras	vivências	com	a	literatura.	
Isto ressalta a importância de, nos momentos de formação, propor a leitura crítica destes materiais, bem 
como	trazer	a	 reflexão	sobre	a	 literatura,	mas	especialmente	 fomentar	nos	professores	o	 interesse	e	a	
responsabilidade de se constituírem formadores de leitores.

Algumas considerações

De	acordo	com	Antonio	Candido,	“Uma	sociedade	justa	pressupõe	o	respeito	dos	direitos	humanos	e	
a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável.” 
(CANDIDO,	1995,	p.	193).	Tal	afirmação	nos	conduz	a	pensar	na	relevância	da	 literatura	no	processo	de	
ensino	da	linguagem	escrita,	levando	em	consideração,	conforme	pressupõe	Coelho	(2000),	que	a	escola	é	
espaço	privilegiado	e,	muitas	vezes,	o	único,	para	o	contato	dos	alunos	com	os	textos	literários.No	entanto,	
nem sempre se atribui à literatura a importância merecida. Em muitos casos, ela é apenas utilizada como 
pretexto	para	o	ensino	da	língua	e	de	suas	normas,	ou,	ao	contrário,	não	se	explora	a	literatura	enquanto	
produto	letrado,	dando	a	ela	apenas	o	brilho	do	lúdico	e	da	brincadeira	para	ensinar	conteúdos	das	diferentes	
áreas do conhecimento.

Essa	reflexão	nos	remete	às	políticas	de	distribuição	de	acervos	literários	e	às	propostas	de	trabalho	e	
utilização destes veiculados em programas como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Neste, 
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a literatura é concebida, a priori, como um instrumento didático para alfabetizar e/ou se encontra atrelada 
à concepção de leitura deleite, cuja função se resume a proporcionar o encantamento, a brincadeira. Desta 
forma,	com	base	em	concepções	teóricas	nos	campos	da	literatura	e	da	alfabetização,	reitero	a	importância	
das	reflexões	e	críticas	neste	sentido,	considerando	a	necessidade	de	discutir	sobre	as	propostas	de	trabalho	
com	os	livros	literáriospara	além	da	simples	leitura	ilustrativa	e	fugindo	da	leitura	como	pretexto.	Também	
advogo que, devido à oportunidade que os professores têm de se reunirem para discutirem teorias e práticas, 
o investimento na leitura literária nestes momentos podem desempenhar um importante papel na formação, 
a	tal	ponto	que	possam	refratar	no	contexto	escolar	através	de	práticas	cotidianas	que	permitam	aos	alunos	
o mesmo encontro com a palavra literária.

Trilhando por este caminho, a leitura pode abrir espaços profícuos para a compreensão e interpretação 
crítica, permitindo aos leitores se inserirem num processo criador dos quaissão também sujeitos. Isto implica 
reconhecer, conforme Batista (2011), que o desenvolvimento da alfabetização não é apenas o domínio do 
princípio alfabético, mas o avanço em relação ao conhecimento de nosso sistema linguístico e às capacidades 
de	leitura,	compreensão	e	produção	de	textos,	e	por	isso	não	seria	possível	a	“consolidação”	do	processo	de	
alfabetização.Portanto, tanto a alfabetização como a literatura são necessidades que precisam ser satisfeitas 
e cuja satisfação constitui um direito permanente de todos.
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Práticas de ensino de leitura literária no 1o ano:  
em busca do fazer sentido

Iracema Santos do Nascimento
Doutora em Educação

Resumo: O	trabalho	apresenta	análise	de	situações	de	ensino	de	leitura	literária	observadas	em	uma	sala	de	1o 
ano do ensino fundamental em escola da rede estadual paulista, durante o ano de 2014. Partindo da concepção 
de leitura como produção de sentido pelo leitor, em um processo de interlocução discursiva com o autor e o 
contexto,	o	objetivo	foi	investigar	se	as	práticas	didáticas	contribuem	para	formar	leitores	capazes	de	produzir	
sentidos	para	os	textos	que	lhes	são	apresentados.	Verificou-se	que,	no	diálogo	entre	alfabetização	e	literatura,	
prevaleceram	tarefas	e	exercícios	isolados,	com	leitura	restrita	a	palavras	avulsas	e	escrita	reduzida	à	cópia,	
situação	que	dificilmente	cria	as	condições	para	a	leitura	como	produção	de	sentido.
Palavras-chave: Leitura literária – anos iniciais. Leitura literária – produção de sentido. Leitura literária – ensino 
e aprendizado.

Introdução

O	presente	trabalho	é	um	dos	resultados	de	pesquisa	de	doutorado	que	procurou	verificar	e	analisar	as	
relações	entre	gestão	e	estrutura	escolar	e	o	ensino	de	leitura	literária	nos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental.	
Os dados empíricos foram coletados em escola da rede estadual de São Paulo, localizada na periferia da 
zona sul paulistana1. Procedimentos diferentes para coleta de dados diversos foram utilizados (entrevistas 
com	professoras	e	outras	profissionais	da	escola,	observação	de	 reuniões	pedagógicas,	observação	da	
biblioteca	escolar,	conversas	coletivas	com	professoras,	etc.),	mas	para	os	fins	específicos	deste	artigo,	serão	
apresentados e discutidos os dados relativos à observação das práticas de ensino de leitura literária apenas 
no 1o ano, uma das cinco salas de aula acompanhadas (cinco turmas, do 1o ao 5o ano) entre os meses de 
abril e dezembro de 2014. Cada turma foi observada uma semana letiva inteira, durante todo o horário de 
aula (das 7h10 às 11h40). Assim, as práticas didáticas de ensino de leitura literária puderam ser analisadas 
como parte do processo mais global de introdução formal à alfabetização que se espera para esse estágio 
da escolaridade, no também esperado diálogo entre alfabetização e literatura.

1 Optou-se por não identificara escola. Assim, os nomes dos sujeitos citados são fictícios.
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O	fio	condutor	das	análises	é	a	concepção	de	leitura	como	trabalho	de	construção	de	sentidos	pelo	leitor,	
em	interação	com	outros	sujeitos,	com	base	em	seu	repertório	linguístico	e	textual	e	imerso	em	um	contexto	
sociocultural que lhe dá parâmetros. Não se trata de ser o sujeito a fonte dos sentidos que produz, tampouco 
é	ele	produtor	de	“qualquer”	sentido,	mas	aqueles	possíveis	dentro	de	condições	objetivas	(discursivas,	sociais,	
culturais)	de	sua	época,	de	seu	grupo	social,	dos	discursos	a	que	tem	acesso,	pois	não	existe	“leitura	ingênua,	
quer	dizer,	pré-cultural,	longe	de	qualquer	referência	exterior	a	ela”	(GOULEMOT,	2009,	p.	107).

Ainda,	a	participação	do	leitor	se	dá	já	no	processo	de	escrita	do	texto	e	é	condição	de	sua	natureza	
discursiva,	pois	o	texto	é	um	discurso	que	o	autor	enuncia,	dirigindo-se	sempre	a	um	interlocutor,	de	quem	
se espera a construção de algum sentido.

O	outro	é	a	medida:	é	para	o	outro	que	se	produz	o	texto.	E	o	outro	não	se	inscreve	no	texto	ape-

nas no seu processo de produção de sentidos na leitura. O outro insere-se já na produção, como 

condição	necessária	para	que	o	texto	exista.	É	porque	se	sabe	do	outro	que	um	texto	acabado	

não é fechado em si mesmo. Seu sentido, por maior precisão que lhe queira dar seu autor, e ele 

o sabe, é já na produção um sentido construído a dois. (GERALDI, 2013, p. 101, grifos no original)

Tal noção de leitura como trabalho de produção de sentidos que se realiza pela interlocução entre 
autor	e	leitor	a	partir	das	referências	textuais,	contextuais,	históricas,	culturais	e	sociais	do	leitor	serve	para	
qualquer	tipo	de	texto,	mas	em	vista	do	objeto	deste	artigo,	procuraremos	nos	ater	aqui	às	especificidades	
da	leitura	literária.	Nesse	caso,	ler	“literariamente	um	texto”	é	também	criar,	pois	“significa	se	apropriar	de	
uma linguagem artística em sua riqueza, em sua beleza, em suas possibilidades de ampliação de horizontes 
e	de	percepções	diferenciadas	de	mundo”	(PAIVA;	MACIEL,	2005,	p.	120).	Assim,	considerado	o	texto	literário	
em sua peculiaridade de produção artística2,	sua	leitura	exige	de	quem	dela	usufrui	um	trabalho	de	(re)	
criação de sentidos.

A partir da concepção apresentada, procuramos investigar se as atividades didáticas desenvolvidas em 
sala de aula contribuem para formar leitores plenos, ou seja, capazes de produzir e atribuir sentido(s) para 
os	textos	que	leem	(ou	lhes	são	lidos).	De	um	modo	mais	operatório,	que	já	deixa	pistas	para	o	trabalho	de	
ensino	de	leitura,	a	atividade	de	leitura	é	assim	definida	por	Josette	Jolibert:

Ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito. “Diretamente”,	isto	é,	sem	passar	pelo	inter-

médio:

- nem da decifração (nem letra por letra, sílaba por sílaba, ou palavra por palavra);

- nem da oralização (nem sequer grupo respiratório por grupo respiratório).

Ler é questionar algo escrito como tal a partir de uma expectativa real (necessidade-prazer) numa 

verdadeira situação de vida.

Questionar	um	texto	é	fazer	hipóteses de sentido a partir de indícios levantados (muitos desses 

indícios	possuem	natureza	diferente	dos	elementos	do	próprio	texto	no	sentido	restrito	da	palavra)	

e verificar essas hipóteses. Tal questionamento se desenvolve através de toda uma estratégia de 

leitura:

– que nada tem a ver com uma decifração linear e regular, que parte da primeira palavra da pri-

meira	linha	para	chegar	à	última	palavra	da	última	linha;

–	que	variam	de	um	leitor	para	outro	e,	para	um	mesmo	leitor,	de	um	texto	para	outro,	e,	para	um	

mesmo	leitor	e	um	mesmo	texto,	de	um	objeto	de	procura	para	outro	(posso,	em	momentos	diferen-

tes,	procurar	informações	diferentes	num	mesmo	artigo).	(JOLIBERT,	1994,	p.	15,	grifos	no	original).

2 Nota-se que no mundo das artes e da crítica literária existe um acalorado e disputado debate sobre o que garante literariedade a um 
texto, ou seja, quando um texto pode ou não ser considerado literário. Para além dessa polêmica referente à imanência artística, 
acrescenta-se ainda a questão de que um texto pode ser literário, mas não necessariamente a leitura que dele se faz. A opção neste 
trabalho é tratar das práticas de leitura e não do texto literário.
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A	considerar	tal	síntese,	percebe-se	que	o	ensino	de	leitura	exige	um	conjunto	de	estratégias	que	passam	
por	ensinar	aos	aprendizes	muito	mais	do	que	uma	técnica	ou	um	conteúdo,	como	veremos	ao	longo	deste	
trabalho.

Bichos soltos, sentidos à deriva

A	professora	Mônica	é	amorosa	e	paciente	com	as	crianças.	Fala	pouco,	mansamente	e	baixo	e	sorri	
bastante.	No	pátio,	enquanto	as	turmas	fazem	filas	para	entrar	nas	salas,	vários	alunos	sempre	correm	para	
abraçá-la	e	beijá-la.	Em	momentos	de	conflito,	foi	firme	e	tranquila.	Todos	os	dias,	alguns	minutos	antes	do	
sinal anunciar o término da aula, ela varre a sala e limpa as carteiras, com a ajuda dos pequenos. Talvez 
por	isso	a	sala	tenha	aspecto	mais	limpo	e	organizado	do	que	as	outras.	São	cinco	fileiras	com	sete	a	oito	
carteiras.	Estão	expostos	nas	paredes	vários	materiais	de	apoio	à	alfabetização:	abecedário	em	letras	grandes	
e coloridas acima da lousa principal; numerais de 0 a 10 coloridos e grandes acima da lousa lateral; cartaz 
ilustrado	com	figuras	da	Turma	da	Mônica	sobre	os	“combinados”	da	classe;	lista	alfabética	dos	nomes	dos	
alunos,	em	letra	de	imprensa	e	caixa	alta;	cartaz	colorido	e	ilustrado	com	os	nomes	dos	alunos	e	as	datas	de	
seus	aniversários;	textos	de	várias	parlendas	também	em	letras	de	forma	maiúsculas.

No 1o	ano	os	episódios	de	leitura	de	textos	“reais”	foram	rarefeitos	e	curtos,	tendo	predominado	o	trabalho	
com	palavras	isoladas.	Serão,	portanto,	reproduzidas	aqui	atividades	de	leitura	não	só	de	textos	propriamente.

Quadro 1 – 1o ano A, aula 1, 6/10/2014, 19 crianças presentes
Sequência 1 – Leitura em voz alta pela professora. 7 min
(elaborado pela pesquisadora)

[1] – P: Que passeio a gente vai fazer na quarta-feira?

[2] – C: Zoológico!

[3]	–	P:	Então	a	gente	vai	ler	esse	livro	aqui.	<Mostra	a	capa	do	livro	e	lê	o	título>.	Soltando	os	bichos.	
<Informa	autor	e	ilustrador.	Vai	lendo	vagarosamente	e	mostrando	as	ilustrações	para	as	crianças,	
que	respondem	e	interagem.	Após	a	leitura,	pergunta	para	cada	criança	que	bicho	gostariam	de	ser.>

[4] – C: Prô, só pode ser bicho do livro? <A pergunta vem de um menino pequeno, que se senta bem 
à	frente	de	uma	das	colunas.>

[5] – P: Não precisa ser do livro. Pode ser qualquer bicho que vocês conhecem. <Muitas crianças re-
petem os nomes dos bichos que ouviram das colegas que as antecederam e várias parecem desani-
madas	com	a	conversa.	Na	minha	vez	digo	que	gostaria	de	ser	uma	borboleta.>	O	menino	pequeno	
mencionado vira-se surpreso.

P = Professora; C = Criança

Quando a professora inicia a sequência 1 (quadro 1) perguntando aos alunos sobre o passeio da semana 
e	em	seguida	lê	um	livro	cujo	título	é	“Soltando	os	bichos”,	dá-se	a	impressão	de	que	vai	relacionar	a	leitura	
à	excursão	ao	zoológico.	Todavia,	o	que	ela	pergunta	às	crianças	é	que	bicho	gostariam	de	ser,	ao	que	vão	
respondendo	desanimadas	e	repetitivas.	A	docente	vai	deixando	as	crianças	se	repetirem,	mantendo	a	mesma	
pergunta.	Não	redireciona	o	curso	da	conversa,	questionando,	por	exemplo,	por	que	as	crianças	escolheram	
ser esse ou aquele bicho, se já foram ao zoológico, o que viram por lá caso tenham ido, o que esperariam 
ver caso ainda não conhecessem o local, se os bichos mencionados no livro lido estarão no zoo, o que é e 
para serve um zoológico, etc. Incluindo a leitura do livro de vinte páginas e o diálogo, a atividade inteira dura 
apenas sete minutos.
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Quadro 2 – Sequência 2 – Leitura: correção de lição de casa. 11 min 
(elaborado pela pesquisadora)

P escreve na lousa 12 palavras em duas colunas e vai perguntando para as 
crianças com que letra começa cada palavra. Lê toda a lista em voz alta 
junto com os alunos. Chama uma criança por vez para que cada uma vá até 
a lousa e escolha as palavras que quiser para ler em voz alta, apontando 
para a palavra com uma régua grande. A maioria lê apenas um vocábulo 
e P sempre pergunta se querem ler mais que uma. Algumas leem mais que 
uma;	poucas	leem	várias;	ninguém	escolheu	<LAGARTO>	ou	<COELHO>.	

COBRA GANSO

GORILA ESQUILO

ZEBRA LOBO

CAMELO COELHO

LAGARTO CAVALO

EMA PAVÃO

Na sequência 2 (quadro 2), quando a professora começa a escrever os nomes de doze animais na lousa, 
penso que então tratará do passeio que farão dali a dois dias, que as crianças poderão pesquisar sobre os 
animais, seus hábitos, seus locais de origem, etc. Porém, a atividade se restringe à leitura das palavras em voz 
alta.	Insisto	na	expectativa	quando	ela	começa	a	organizar	duplas:	“ah,	agora,	sim,	eles	vão	fazer	algo	que	
prepare o passeio ao zoológico”. Mônica distribui folhas com os desenhos dos animais da lista, com espaços 
retangulares	abaixo	de	cada	figura	para	que	as	crianças	escrevam	o	nome	de	cada	bicho,	e	me	explica	que	
são	“duplas	produtivas,	uma	criança	silábica	e	outra	alfabética,	uma	ajuda	a	outra”.	A	tarefa	se	resume	de	
fato	à	cópia	e	fico	intrigada	ao	tentar	entender	como	as	duplas	com	“uma	criança	silábica	e	outra	alfabética”	
podem	ser	“produtivas”	diante	de	tal	proposição.

A	professora	sai	da	sala	em	companhia	de	um	menino	a	quem	pede	para	ir	com	ela	buscar	o	“cantinho	
da	leitura”.	Voltam	com	duas	caixas	de	plástico	azul	cheias	de	livros.	Ela	me	conta	que	os	livros	deveriam	
ficar	na	sala	de	aula,	mas	com	os	múltiplos	turnos,	isso	não	é	possível.	“Uma	riqueza!”,	diz,	referindo-se	ao	
conteúdo	das	caixas.

Com	duração	de	35	minutos,	a	próxima	tarefa	é	de	recorte	e	colagem,	à	qual	as	crianças	se	aplicam	com	
esforço	e	atenção.	Conforme	terminam,	vão	até	as	caixas	de	livros	e	escolhem	um	ou	mais	títulos,	livremente.	
Porém, estão a cinco minutos do recreio. No retorno do intervalo, alguns voltam para a atividade de recorta 
e cola e a maioria vai para o cantinho da leitura escolher livros. Muitos vêm me mostrar suas escolhas e 
perguntar o título ou pedir para que eu leia. Forma-se um pequeno tumulto em volta da mesa onde estou 
sentada. Conforme vou lendo em voz alta, muitos pares de olhos brilhantes grudam-se sobre mim. Às 
cotoveladas, abrem espaço para chegar mais perto da possibilidade de ouvirem as histórias que escolheram: 
“Agora	esse,	tia!”	“Agora	é	minha	vez!”	“A	tia	já	leu	um	livro	pra	você,	agora	sou	eu!”.

Imagino que seja esse tipo de sequência descrita no parágrafo anterior a que as docentes denominam de 
“leitura	livre”,	conforme	ouvi	em	vários	momentos	na	escola.	Pelo	visto,	consiste	em	as	crianças	escolherem	
os livros livremente e a professora não realizar nenhuma mediação. É preciso lembrar que se trata de uma 
turma de 1o	ano,	com	alunos	de	seis	ou	sete	anos	no	máximo,	que	ainda	não	dominam	o	código	escrito	e,	
portanto, não sabem ler com autonomia. Ainda assim, pude perceber o vivo interesse dos pequenos pelo que 
aqueles	textos	poderiam	lhes	contar	(se	algum	leitor	fluente	estivesse	disposto	a	mediar	a	interação	entre	
eles e os livros).
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Sopa de palavras

Na segunda aula da semana, após a introdução da aula com oração3, escrita e leitura em voz alta da 
rotina do dia e do cabeçalho na lousa, a professora toma algumas medidas referentes ao passeio (bilhete 
na	agenda	dos	que	vão	e	dos	que	não	vão	ao	zoológico,	coleta	de	pagamento,	leitura	das	instruções	em	
voz alta, etc.).

Então a docente pede para que eu leia em voz alta para as crianças, pois terá de se ausentar por alguns 
minutos. Entrega-me vários livros e pergunto se quer que eu leia algum em particular. Ela mostra dois livros 
que têm a ver com comida e alimentação, indica o trecho de um deles, mas diz que eu posso escolher. 
Achei	melhor	ler	o	trecho	indicado,	uma	receita	de	bolo	de	chocolate	do	livro	“Poemas	e	comidinhas”.	As	
crianças estavam agitadas, muitas falavam enquanto eu lia e, sem conhecer o livro de antemão e sem saber 
o	motivo	ou	intenção	da	leitura	daquele	texto	específico,	ou	seja,	sem	saber	o	contexto,	foi	difícil	prender	
a atenção delas. Na tentativa de envolvê-las, eu ia fazendo várias perguntas.

Quadro 3 – 1o ano A, aula 2, 7/10/2014, 26 crianças presentes
Sequência 1 – Leitura de livro em voz alta pela pesquisadora. 12 min
(elaborado pela pesquisadora)

[1] – P: Quem conhece esse livro?

[2]	–	C:	Eu	conheço,	tia.	Eu	já	peguei	na	caixa!

[3]	–	P:	E	o	que	tá	escrito	aqui?	<As	crianças	vão	respondendo	várias	palavras	como	“bolo,	fruta,	
pudim,	torta,	banana,	mamão,	receita”,	correspondentes	às	figuras	na	capa	do	livro.>

[4] – P: Quem sabe fazer bolo de chocolate?

[5] – C: Minha mãe sabe!

[6] – P: O que que vai num bolo de chocolate?

[7] – C: Leite!

[8] – C: Farinha!

[9]	–	C:	Ovo!	<	E	assim	por	diante.>
P = Pesquisadora

Quando a professora voltou, eu havia conseguido ler o trecho inteiro e capturar a atenção da maioria 
da turma, embora alguns permanecessem apáticos em suas carteiras. Ela dá início, então, a uma atividade 
de	cópia	e	leitura	de	parlenda	e	palavras,	que	toma	55	minutos	(quadro	6).	Após	escrever	o	texto	na	lousa,	
dá	instruções	sobre	o	que	deve	ser	feito,	enquanto	um	menino	distribui	para	os	colegas	um	pedaço	de	
papel com as frases da parlenda fora de ordem. A tarefa é recortar as frases e colá-las no caderno, na 
sequência correta.

3 Todos os dias Mônica iniciava a aula convidando as crianças para rezar o Pai Nosso. Observei que é uma prática comum entre outras 
docentes na mesma escola.
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Quadro 4 – Sequência 2 – Leitura de parlenda e palavras. 55min
(elaborado pela pesquisadora)

A	CASINHA	DA	VOVÓ
AMARRADINHA	DE	CIPÓ
O CAFÉ ESTÁ DEMORANDO
COM	CERTEZA	NÃO	TEM	PÓ	

[9]	–	P:	Vocês	lembram	daquela	parlenda?	<P	inicia	a	leitura	em	voz	alta>	“A	casinha	da...”	<As	crian-
ças	vão	completando	a	leitura	em	voz	alta,	pois	se	lembram	das	frases>.

[10] – P: Olha, na panelinha que colei no caderno, será que a vovó faz sopa?

[11] – C: Faz!

[12] – P: Então ela coloca alguns legumes na sopa. Será que ela coloca batata?

[13] – C: Sim!

[14] – P: Batata começa com que letra?

[15] – C: B!

[16] – P: Será que ela coloca repolho?

[17] – C: Coloca!

[18] – P: Repolho começa com que letra?

[19] – C: R!

[20] – P: Ela pode colocar cenoura?

[21] – C: Sim!

[22] – P: E cenoura começa com que letra?

E assim sucessivamente, passando pelos ingredientes da sopa: cebola, abóbora, beterraba, tomate, 
macarrão,	palavras	que	a	professora	escreve	na	lousa,	em	letra	de	forma	maiúscula,	na	forma	de	lista	vertical.	
Depois procede a leitura em voz alta, seguida pelas crianças. Começa a chamar as crianças para irem à lousa, 
para	que	leiam	da	lista	qualquer	palavra	que	quiserem.	Elas	ficam	na	ponta	dos	pés	para	apontar	com	o	dedo	
indicador	as	palavras	que	estão	lendo	e	a	professora	lhes	empresta	uma	régua.	A	última	tarefa	dessa	sequência	
consiste	em	as	crianças	recortarem	de	uma	lista	as	palavras	lidas	junto	com	as	figuras	correspondentes	e	
colarem dentro de uma panela desenhada no papel.

A	próxima	tarefa,	com	duração	de	25	minutos,	traz	uma	listagem	de	quatorze	vocábulos	com	nomes	de	
alimentos, em ordem alfabética, que devem ser localizados em um caça-palavras. Ambos são transcritos na 
lousa	e	colados	nos	cadernos	das	crianças.	“Quem	eu	já	colei	pode	começar,	que	a	gente	vai	fazer	a	leitura	
depois. Tá faltando algumas palavras que eu pulei. Quem descobrir fala”, instrui a professora. A leitura coletiva 
em voz alta seguida da leitura individual com cada criança chamada à lousa são feitas depois do intervalo.

Depois disso, a busca pelas palavras é feita em grupos de quatro a seis crianças, o que leva outros 55 
minutos. Eles trabalham de forma distinta: alguns se concentram, outros se dispersam, uns se dedicam com 
afinco	e	demonstram	gosto	pela	tarefa.	Depois	de	circular	pelos	grupos	e	dar	instruções,	a	professora	explica	
para	todos	que	a	palavra	“SAL”	não	existe	na	listagem.

A aula 2, numa terça-feira, acontece na véspera da ida ao zoológico. Se no dia anterior as crianças 
tomaram contato com um livro que tinha animais como personagens e com leitura e cópia de palavras que 
denominam animais, hoje trataram de culinária, ou melhor, tiveram contato com um amontoado de sintagmas 
que poderia ser alocado no universo culinário (mas também numa feira, num estudo sobre os diferentes tipos 
de alimentos, etc.).
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A	parlenda	trata	do	café	da	vovó,	mas	o	próximo	“texto”	fala	da	sopa	que	a	vovó	fez.	Não	houve	correção	
ou	verificação	da	primeira	tarefa	(colar	as	frases	da	parlenda	em	ordem),	o	que	cada	criança	poderia	fazer	
com	instrução	coletiva	da	professora.	Ou	uma	criança	poderia	verificar	o	caderno	da	outra,	seguindo	as	
instruções	mostradas	na	lousa.

Quando	nós,	adultos,	nos	damos	ao	trabalho	de	perguntar	para	as	crianças	o	que	elas	entendem	dos	textos	
que	lhes	apresentamos,	muitas	vezes	ficamos	surpresos	pelo	fato	de	elas	não	compreenderem	o	significado	
de	certos	termos	isolados	ou	seu	sentido	num	certo	trecho	ou	no	contexto	geral.	Ou	por	atribuírem	sentidos	
que não se adequam à proposta. Às vezes isso se dá porque escutam palavras diferentes das que realmente 
compõem	o	texto,	sempre	com	base	em	seu	repertório	léxico	sonoro	ou	mesmo	visual.	Lembro-me	de	que	
para	uma	atividade	do	“Dia	da	Família”	na	escola	de	educação	infantil	de	meu	filho,	em	2014,	quando	ele	
tinha	cinco	anos	de	idade,	as	educadoras	ensinaram	a	turma	a	cantar	a	canção	“Velha	infância”,	de	Marisa	
Monte.	Dias	depois,	cantarolando	a	canção	junto	com	meu	filho,	em	casa,	percebi	que	para	o	trecho	“Meu	
riso é tão melhor contigo...”	ele	dizia	“Meu	riso	é	tão	melhor	com Digo...”, porque Digo é o apelido de um de 
seus	primos	prediletos,	Rodrigo,	enquanto	“contigo”	nada	significava	para	ele...4

Ao	me	lembrar	disso,	me	pergunto:	será	que	as	crianças	entendem	o	que	significa	uma	“casa	amarradinha	
de	cipó”?	E	o	que	seria	o	pó	que	faz	o	café	demorar?	Para	além	das	fronteiras	do	texto,	que	outros	diálogos	
poderiam ser estabelecidos? Quem gosta de sopa? Quem faz sopa na casa das crianças? Apenas a avó faz 
sopa? E o pai, o avô, o tio? Quem gosta de cebola, abóbora, beterraba, tomate, macarrão? Aliás, que sopa seria 
essa	com	tal	mistura	de	ingredientes?	Por	que	não	“tomar”	uma	receita	de	sopa	mais	próxima	da	realidade?

E qual seria o sentido pedagógico do caça-palavras? A lista traz vocábulos em ordem alfabética, mas nada 
se fala sobre isso. Um menino encontra uma palavra faltante – feijão – e a informa com entusiasmo, mas a 
professora não faz qualquer comentário. Quem mais encontrou essa palavra? Onde ela está? Como ele a 
encontrou? É como se ela não pudesse mudar o curso planejado para a aula, pois logo depois que o garoto 
fala do feijão, ela chama as crianças para a leitura em voz alta. Embora sejam destinados 55 minutos para essa 
tarefa,	as	crianças	precisam	concluí-la	em	casa.	Ao	observar	que	várias	crianças	circundaram	a	palavra	“SAU”	
no	caça-palavras,	a	docente	explica	curtamente	que	esse	vocábulo	não	existe	na	listagem.	Não	perguntou	
o	que	ele	poderia	significar	e	qual	seria	a	escrita	dentro	do	padrão	ortográfico,	não	estendeu	a	conversa.	
Sensíveis ao campo semântico sugerido pelos termos que denominam alimentos, algumas crianças pensaram 
que	encontraram	“SAL”,	esse	elemento	que	não	falta	em	nenhuma	cozinha,	mas	não	tiveram	oportunidade	
de	saber	que	não	sendo	“SAU”	a	grafia	convencional,	“SAL”	não	seria	um	dos	itens	faltantes	na	lista...

Enquanto	 isso,	os	 textos	 “reais”	manipulados	pela	professora	–	 recados	e	 instruções	sobre	o	passeio	
ao zoológico –, passam invisíveis pela aula. Como preparo para o passeio, poderiam ter sido construídos 
coletivamente	pela	turma,	servindo	ao	ensino	das	funções	sociais	da	escrita.

Campos semânticos, descampado de sentidos

No	dia	seguinte	à	ida	ao	zoológico,	as	crianças	estão	excitadas	com	o	passeio,	mas	a	conversa	inicial	sobre	
os bichos que viram no zoo repete o formato de sempre: é apenas uma enquete, em que a professora faz a 
mesma	pergunta	válida	para	todos	(“Que	bicho	mais	gostaram?”)	e	as	crianças	vão	respondendo	sem	que	um	
verdadeiro diálogo se estabeleça. Nota-se esforço e paciência da professora por envolver e ouvir todas as 
crianças,	para	não	deixar	ninguém	sem	falar,	inclusive	as	que	não	participaram	do	passeio,	mas	os	estímulos	
para o que poderia ser uma conversa são mecânicos.

4 Para além do significado e do sentido da expressão, deve se considerar, ainda, o que na Fonoaudiologia se define como sonoridade 
de determinados fonemas. O fonema “t” classifica-se como “surdo”, pois as pregas vocais não vibram quando ele é produzido. Já 
o fonema “d” é considerado “sonoro”, pois é realizado com vibração das pregas vocais. O diferencial de sonoridade no par “d” x 
“t” pode induzir à troca desses fonemas na fala e, depois, na ortografia de crianças em fase de aprendizagem da língua falada ou 
escrita. (Cf. ZORZI, 2008).
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Logo depois que todas respondem à enquete e antes que voltem a fazer outras tarefas sobre bichos, entra 
no roteiro a correção da lição de casa sobre alimentos. Pergunto-me se isso não poderia ser feito em outro 
momento e, em primeiro lugar, se essa tarefa deveria ter entrado no programa daquela semana. Depois da 
correção,	Mônica	me	pergunta	se	achei	a	atividade	difícil	para	as	crianças	e	explica	que	não	gosta	muito	
de	trabalhar	“com	isso”,	mas	que	“faz	parte	do	projeto”.	“Você	percebeu	que	a	gente	trabalha	muito	com	
campos semânticos? Essa atividade é para os não-alfabéticos, que conseguem ver as palavras mais fáceis e 
pros alfabéticos também, que já conseguem procurar...”.

Nesse	dia,	a	professora	utiliza	um	poema	para	a	leitura	em	voz	alta.	Quando	informa	o	título,	“Um	zoológico	
diferente”,	um	menino	questiona:	“De	novo?!”.	O	poema	é	um	trecho	de	um	livro	que	Mônica	diz	ser	“colorido,	
com	dobraduras,	grande”.	Ao	que	um	menino	 logo	pergunta:	 “A	gente	não	 tem?”.	Ela	explica	que	outra	
professora	o	está	utilizando	naquele	momento.	Antes	de	fazer	a	leitura,	pede	para	que	as	crianças	“apenas	
escutem”	e,	em	seguida,	passa	um	exercício	de	localização	de	palavras.	Mal	termina	de	escrever	na	lousa	a	
lista	dos	vocábulos	a	serem	encontrados	no	texto,	um	menino	anuncia	que	ele	e	a	colega	já	tinham	terminado.

Ademais,	ao	longo	de	toda	a	aula,	as	crianças	“soltam”	perguntas	que	mostram	estarem	pensando	sobre	
o	zoológico,	mas	esses	questionamentos	não	são	explorados:	“Por	que	havia	tantas	tartarugas?”;	“Por	que	os	
animais não saíram se estava sol?”, e assim por diante.

Numa	tarefa	que	envolve	copiar	da	lousa	palavras	sob	as	figuras	dos	animais,	ao	ver	o	desenho,	alguém	
confunde tartaruga com jabuti; a professora corrige sem discutir com as crianças a diferença entre os dois 
animais.	Não	se	explora	a	subclassificação	de	vertebrados	e	invertebrados	no	reino	animal,	embora	isso	
pareça	estar	implícito	em	alguns	agrupamentos.	Em	um	dos	caça-palavras,	por	exemplo,	o	grupo	de	vocábulos	
a	ser	encontrado	é	de	denominações	de	insetos,	o	que	inclusive	está	escrito	no	enunciado	da	tarefa.	Mas	é	
bom lembrar que a maioria das crianças ainda não sabe ler e em nenhum momento durante toda a aula a 
docente	pronuncia	a	palavra	“inseto”.

A certa altura, a professora dá às crianças um pote com alfabeto móvel, com letras de plástico, componente 
do material didático do programa Ler e Escrever, para que em grupo elas montem nomes de animais. Enquanto 
varre a sala, diz que eu posso passar nas carteiras para ver como as crianças estão fazendo. Várias crianças 
haviam	montado	a	mesma	palavra	–	ELEFANTE,	sendo	que	algumas	tinham	excluído	a	 letra	“N”.	Outras	
montaram	GATO,	PATO,	MACACO.	Ajudo	alguns	grupos.	Peço	para	deixarem	que	eu	monte	algumas	palavras	
para	eles	lerem.	Monto	CORUJA,	HIPOPÓTAMO,	RINOCERANTE.	Solicito	ajuda	deles	na	busca	das	letras,	ao	
que muito se animam. Mas titubeiam na leitura.

No	retorno	do	intervalo,	Mônica	traz	as	caixas	azuis	cheias	de	livros	e	deixa	as	crianças	à	vontade	para	
pegarem	os	títulos	que	quiserem.	Várias	me	trazem	exemplares	para	eu	ler	em	voz	alta.	Uma	turma	de	cinco	
crianças	se	reúne	à	minha	volta	enquanto	leio.	A	sequência	de	leitura	livre	dura	35	minutos,	mas	ao	longo	
de toda a aula, conforme vão terminando suas tarefas, algumas meninas me arrastam para que eu leia livros 
para elas.

Deleite derramado

No	último	dia	de	aula	da	semana,	sexta-feira,	10/10/2014,	com	24	crianças	presentes,	após	a	abertura	
de	sempre,	a	professora	pede	para	que	eu	leia	“qualquer	livro	de	minha	escolha”	para	as	crianças,	para	o	
momento	denominado	“leitura	deleite”	e	se	ausenta	da	sala.	Após	pedir	a	opinião	deles	e	receber	vários	
livros de suas mãos, escolho O menino Nito,	explicando	que	eu	já	conhecia	aquele	texto.	Peço	licença	para	
me sentar sobre a carteira de uma garota e eles se aglomeram à minha volta. Vou lendo trechos e fazendo 
pausas	para	perguntar	coisas,	comentar	a	 leitura,	 responder	as	dúvidas	das	crianças.	 Já	de	 início,	 todos	
parecem muito interessados. Os mais desinibidos participam como sempre, sendo os primeiros a responder 
minhas perguntas, mas alguns que pouco costumam falar também se manifestam.

Eles	me	interrompem,	não	só	com	dúvidas,	mas	para	relatar	situações	que	a	leitura	os	faz	lembrar,	algum	
ocorrido	semelhante	ou	que	contenha	qualquer	“gancho”	presente	na	história	de	Nito.	Por	exemplo,	um	
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menino conta que o pai dele chorou muito quando a irmãzinha morreu. Digo que isso é muito triste e pergunto 
se	ele	chorou	também,	ao	que	ele	confirma.	Outro	menino	diz	que	nunca	viu	seu	pai	chorar.	Um	terceiro	diz	
que	“claro	que	homem	pode	chorar,	sim”.	Então	paramos	um	pouco	a	leitura	para	conversar	sobre	isso,	se	
homem	pode	ou	não	pode	chorar,	o	que,	afinal,	é	o	assunto	do	livro.	Em	algum	momento,	uso	a	expressão	
“machão”	e	a	repito	várias	vezes,	para	me	referir	à	crença	de	que	“homem	que	é	macho	não	chora”.	Depois	
que	eu	já	havia	retomado	a	leitura	e	estava	em	outro	ponto	da	história,	um	menino	pergunta:	“Tia,	o	que	
é	machão?”	Também	querem	saber	o	que	significa	“pulga	atrás	da	orelha”	(pensam	no	fato	literalmente),	
“engolir	o	choro”	e	“deschorar”	e	se	divertem	conforme	vou	“arrancando”	as	respostas	deles	mesmos,	ou	seja,	
não	respondo	diretamente,	mas	procuro	juntar	os	vários	entendimentos	que	eles	fazem	de	cada	expressão	
para chegarmos juntos a um sentido possível.

A atividade de leitura em voz alta dura trinta minutos, após o que a professora retorna à sala e passa 
dois	exercícios	de	palavras-cruzadas,	sempre	com	vocábulos	denominando	animais.	Dois	dias	após	a	ida	ao	
zoológico, continuam as atividades sobre animais, ou melhor, contendo vocábulos que denominam animais. 
No	entanto,	a	primeira	leitura	do	dia,	chamada	“deleite”,	poderia	ser	“qualquer”	uma	de	minha	escolha.	Com	a	
diversidade de acervo disponível na escola, não seria o caso de se fazer uma pré-seleção de obras que tratem 
de	animais?	Parece	que	a	ideia	de	deleite	“impõe”	uma	liberdade	que	leva	para	o	reino	do	sem	sentido...

As duas tarefas de escrita repetem o formato dos dias anteriores: são cópias de palavras escritas pela 
professora na lousa, que devem ser transportadas para os quadradinhos do jogo de palavras-cruzadas, sendo 
que	a	indicação	de	onde	cada	nome	de	bicho	deve	ser	colocado	já	está	pronta,	sinalizada	pela	figura	de	cada	
animal junto ao espaço que lhes cabe na cruzada. Assim, aproveita-se da tarefa apenas a parte mecânica da 
cópia ou transposição, desperdiçando-se o que poderia oferecer de raciocínio sobre o conceito e a lógica de 
letras	e	sílabas	e	suas	correspondências	grafonêmicas	na	língua	portuguesa,	por	exemplo.

Na atividade inicial da leitura em voz alta, pude constatar o que os estudos sobre ensino de leitura 
recomendam:	o	quanto	é	importante	que	o	adulto	conheça	de	antemão	o	texto	que	vai	ler	e,	mais	importante,	
é	preciso	conversar	com	as	crianças	no	decorrer	da	leitura,	ainda	que	algumas	de	suas	intervenções	possam	
parecer	digressões.	É	nesse	momento	de	interlocução	que	a	mediação	do	adulto	pode	se	compor	com	a	leitura	
em	voz	alta	para	apoiar	as	crianças	na	constituição	do(s)	sentido(s)	que	vão	muito	além	do	texto	em	situação.

Como	relatado,	as	crianças	interrompem	a	leitura	porque	querem	saber	o	sentido	de	certas	expressões	
e palavras, desejo que não apenas manifestam na forma de perguntas, mas também fazendo comentários e 
contando suas próprias histórias (o pai que chorou quando a irmã morreu, o pai que nunca foi visto chorando). 
Foi	interessante	perceber	que	um	termo	que	me	parecia	“óbvio”	e	“popular”	–	a	palavra	“machão”	–	nada	
dizia para aquele menino e talvez para nenhuma outra criança ali.

Aprendi que é preciso que o adulto preste muita atenção à apropriação que as crianças vão fazendo do 
enredo	que	se	trama	para	além	do	texto,	de	modo	a	constantemente	ressignificar	seu	dicionário	particular,	não	
só adquirindo novos e mais itens, mas, sobretudo, compreendendo que as palavras podem oferecer morada 
(ou	hospedagem	passageira)	para	muitos	significados,	a	depender	do	contexto	e	da	interação.	Esse,	aliás,	
foi um dos principais achados de Vigotski: junto com o apontamento de que a característica fundamental 
da	palavra	é	que	ela	contém	a	generalização,	ele	desvelou	também	a	“inconstância	e	a	mutabilidade	dos	
significados	das	palavras”	ao	longo	do	desenvolvimento	da	criança.

O	significado	da	palavra	é	inconstante.	Modifica-se	no	processo	do	desenvolvimento	da	criança.	

Modifica-se	também	sob	diferentes	modos	de	funcionamento	do	pensamento.	É	antes	uma	for-

mação	dinâmica	que	estática.	O	estabelecimento	da	mutabilidade	dos	significados	só	se	tornou	

possível	quando	foi	definida	corretamente	a	natureza	do	próprio	significado.	Esta	se	revela	antes	

de tudo na generalização, que está contida como momento central, fundamental, em qualquer 

palavra, tendo em vista que qualquer palavra já é uma generalização. Contudo, uma vez que o 

significado	da	palavra	pode	modificar-se	em	sua	natureza	interior,	modifica-se	também	a	relação	

do pensamento com a palavra. (VIGOTSKI, 2009, p. 408)
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Durante aquela meia hora de leitura e conversa, vi muitos olhos brilhantes de atenção. Sim, encontrei nas 
faces	daquelas	crianças	o	olhar	de	meu	filho,	de	mesma	idade,	aquele	olhar	que	se	lança	sobre	o	outro,	mas	
que	vasculha	conexões	dentro	de	si	mesmo	e	igualmente	rastreia	outros	pontos	do	mundo,	outros	momentos	
da	vida,	outras	histórias	escutadas,	outros	textos	(!),	por	certo,	que	vão	constituindo	e	ampliando	sentidos.

Sentidos desatados

Se atualmente não se faz mais o beabá, o que pude observar em uma semana de aula foram várias 
atividades	em	que	se	trabalhou	com	leitura	e	escrita	de	punhados	de	palavras	soltas,	no	máximo	interligadas	
por	campos	semânticos,	isolados	entre	si	e,	pior,	soltos	no	contexto	da	própria	aula.	O	tom	geral	das	aulas	
foi	de	muitas	tarefas	e	exercícios	e	pouca	interlocução.	Vislumbrava-se	uma	tentativa	de	imprimir	um	tema	
geral	para	aquela	semana	letiva,	com	o	passeio	ao	zoológico,	alguns	textos	que	mencionavam	animais	e	
exercícios	de	leitura	e	cópia	de	palavras	que	denominam	bichos.	No	entanto,	não	se	constatou	um	trabalho	
de mediação para que se constituísse um sentido que amalgamasse todas as tarefas descritas.

Em	suas	 falas,	a	professora	deixa	 transparecer	o	que	parecem	ser	 resquícios	de	 formações:	 “campos	
semânticos”,	“duplas	produtivas”,	além	das	classificações	das	crianças	segundo	o	nível	de	domínio	da	escrita	
(silábica,	alfabética,	não-alfabética,	etc.).	Se	o	discurso	mudou,	se	há	denominações	que	parecem	científicas	
amparando	certas	estratégias,	e	se	aparecem	alguns	artefatos	mais	que	“lousa	+	giz”	para	a	professora	e	
“caderno	+	lápis”	para	as	crianças,	logo	se	vê	que	o	sentido	das	práticas	didáticas	pouco	se	modificou.

A	ideia	de	campo	semântico	parece	evitar	o	palavreado	sem	conexão	entre	si	da	época	das	cartilhas	de	
alfabetização,	mas	o	“espírito”	do	beabá	continua	vivo	nos	ingredientes	de	uma	sopa	que	ninguém	faria,	na	
listagem	aleatória	de	animais,	na	cópia	em	lugar	da	escrita.	As	oportunidades	de	“leitura	e	escrita”	ofertadas	
às	crianças	são	“ler”	palavras	avulsas	(dentro	de	um	mesmo	campo	semântico)	e	de	copiá-las.	Pelo	visto	o	
“medo	do	erro”	continua	a	assombrar	a	escola,	pois	quando	se	pede	às	crianças	simplesmente	para	copiar,	
supõe-se	que	assim	elas	“escreverão”	“corretamente”.

É possível entrever como fundamento de tais práticas a ideia de que as crianças não são capazes de 
compreender	textos	“inteiros”,	de	lidar	com	eles,	de	que	primeiro	precisam	adquirir	vocabulário,	aprendendo	
a	ler	e	escrever	palavras	avulsas	para	depois	serem	apresentadas	a	textos	“reais”.	No	entanto,	 inúmeras	
pesquisas e estudos já demonstraram, há várias décadas, que só se aprende a ler lendo, que não é possível 
aprender primeiro a ler para só depois se tornar leitor.

É lendo que nos tornamos leitor e não aprendendo primeiro para poder ler depois: não é legítimo 

instaurar	uma	defasagem,	nem	no	tempo,	nem	na	natureza	da	atividade,	entre	“aprender	a	ler”	

e	“ler”.	Colocada	numa	situação	de	vida	real	em	que	precisa	ler	um	texto,	ou	seja,	construir	seu	

significado	(para	sua	informação	ou	prazer),	cada	criança	mobiliza	suas	competências	anteriores	

e deve elaborar novas estratégias para concluir a tarefa. (JOLIBERT, 1994, p. 14)

Tampouco se adquire vocabulário lendo catálogo de palavras, dicionários, listas ou quaisquer coisas 
parecidas,	uma	vez	que	o	significado	individual	dos	vocábulos	só	ganha	sentido	dentro	de	um	contexto	de	uso.	
“A	significação	não	pertence	a	uma	palavra	enquanto	tal”,	diz	Bakhtin	por	meio	de	uma	magnífica	metáfora:

A	significação	não	está	na	palavra	nem	na	alma	do	falante,	assim	como	também	não	está	na	

alma do interlocutor. Ela é o efeito da interação do locutor e do receptor produzido através do 

material de um determinado complexo sonoro. É como uma faísca elétrica que só se produz 

quando há contato dos dois polos opostos. Aqueles que ignoram o tema (que só é acessível a 

um	ato	de	compreensão	ativa	e	responsiva)	e	que,	procurando	definir	o	sentido	de	uma	palavra,	

atingem o seu valor inferior, sempre estável e idêntico a si mesmo, é como se quisessem acender 

uma lâmpada depois de terem cortado a corrente. Só a corrente da comunicação verbal fornece 

à	palavra	a	luz	da	sua	significação.	(BAKHTIN,	2014,	p.137,	grifos	no	original)



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização522

E,	diante	de	um	texto,	seja	ele	oral	ou	escrito,	o	sentido	não	se	constitui	paulatinamente,	analiticamente,	
o	sujeito	não	vai	analisando	o	significado	de	cada	palavra	por	vez	e	somando-os	para	chegar	a	um	resultado	
ou	ao	sentido	do	texto,	conforme	explica	Mary	Kato.

As	pesquisas	em	leitura	[...]	são	unânimes	em	afirmar	que,	na	leitura	proficiente,	as	palavras	são	

lidas não letra por letra ou sílaba por sílaba, mas como um todo não analisado, isto é, por reco-

nhecimento instantâneo e não por processamento analítico-sintético. [...] O reconhecimento de 

palavras se dá como o reconhecimento de outro objeto qualquer (carro, árvore, criança) e, da 

mesma	forma	que	identificamos	um	objeto	através	de	sua	configuração	geral,	podemos	reconhe-

cer	uma	palavra	através	do	todo	(seu	contorno,	extensão,	etc.)	sem	uma	análise	de	suas	partes.	

[...]	A	leitura	de	uma	palavra	por	um	leitor	competente	é	feita,	pois,	de	maneira	ideográfica.	Esta	

forma de leitura pode estender-se também a segmentos maiores que a palavra, segmentos esses 

que	designamos	por	“blocos”.	(KATO,	1999,	p.	33-34)

Destaca-se que as pesquisas mencionadas já completam mais de trinta anos e que o livro de onde se retirou 
o	excerto	acima	foi	publicado	em	1985,	reunindo	artigos	escritos	pela	autora	no	início	da	década	de	1980.

Conclusões

A noção de leitura como produção faz perceber que o que parece atividade passiva é trabalho repleto de 
esforço	por	parte	do	leitor.	Construir	sentido	para	um	texto	é	um	trabalho	intenso,	delicado,	sutil,	constituidor	
de conhecimento e do próprio sujeito, uma vez que não se constrói sentido para algo a partir de uma relação 
de	exterioridade.	Os	alunos	aprendem a construir sentidos e, portanto, a se tornar leitores, inseridos em 
práticas	permanentes	e	concretas	de	leitura	e	de	sua	discussão,	a	partir	das	intervenções	docentes.

Na pesquisa de campo aqui relatada pudemos observar atividades didáticas com predomínio de tarefas 
e	exercícios	isolados,	de	leitura	e	cópia	de	palavras,	ainda	que	dentro	de	campos	semânticos	específicos,	
acompanhadas	de	mediação	pouco	estimulante.	A	análise	das	situações	didáticas	destacadas	nos	leva	a	
concluir	que	dificilmente	tais	práticas	de	ensino	poderão	proporcionar	aos	alunos	um	diálogo	profícuo	entre	
alfabetização	e	literatura,	conduzindo-os	efetivamente	à	capacidade	de	construir	sentidos	para	os	textos	
com que se deparam.
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Resumo: O presente estudo buscou investigar o processo de mediação da leitura na Educação Infantil. O 
desenvolvimento realizadoabordou alguns estudos de Manguem (2008); Bajard (2014); Machado (2004); 
Antunes (2007) Solé (1998) e Chartier (1998). Os dados aqui analisados foram obtidos através de entrevista e 
da	observação	da	rotina	de	uma	professora	do	2º	ano	da	2º	etapa	da	Rede	Pública	de	Ensino	do	Município	de	
Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco. A análise baseada em Bardin (2011) nos revelou que a 
leitura está presente na rotina da educação infantil e se dá por um processo de mediação docente.
Palavras-chave: Educação infantil. Leitura. Mediação.

Introdução

Um	dos	maiores	desafios	enfrentados	pela	nossa	sociedade,	é	que,	nossas	crianças	 tornem-se	bons	
leitores. Dessa forma, se faz importante que todos os envolvidos nesse processo, família, escola, sociedade, 
bibliotecários, estejam cientes da importância da leitura na formação de cidadãos, e, das vantagens de se 
iniciar a mediação da leitura de histórias desde os primeiros meses de vida. De fato, segundo Bajard (2014), 
não	existe	uma	idade	mínima,	pois	através	da	escuta	inserimos	as	crianças	ao	universo	literário.	O	autor	
esclarece que através de um trabalho sistemático, planejado e consciente do mediador de leitura, é possível se 
ter	êxito	na	formação	de	crianças	leitoras,	que	tanto	queremos	em	nossa	sociedade.	Vivenciandotaispráticas,	
as crianças vão internalizando comportamentos leitores que ajudam a formar o gosto pela leitura.

Salientamos que as crianças, já nascem imersas em um mundo letrado e o acesso as letras acontecem em 
diferentes	espaços	e	materiais:	livros,	revistas,	rótulos,	jornais	e	etc.	Desde	cedo,	quando	vivenciam	situações	
de	leitura,	elas	apresentam	interesse,	por	exemplo,	em	relacionar	as	letras	ao	seu	nome	e	aos	dos	colegas,	
ampliando	o	seu	repertório	e	as	aproximando	da	cultura	escrita.

Assim,	podemos	considerar	que	os	momentos	de	mediação,	podem,	entre	outros	aspectos,	aproximar	
as	crianças	da	sua	cultura,	oportunizar	a	 troca	de	experiências	e	 transmissão	de	conhecimento,	apoiar	
emocionalmente o leitor, propiciar o seu conhecimento pessoal, mas principalmente ser fonte de prazer. 
Nesta perspectiva, conforme Bajard (2014), a mediação da leitura transforma a escola, a sala de aula, a 
biblioteca, a casa, as praças, em espaços de informação e de leitura propiciando o acesso da cultura escrita 
às crianças antes mesmo de serem alfabetizadas, principalmente, aquelas que pela condição social não têm 
acesso aos livros em casa.

[...] As histórias podem vir ao nosso socorro. Elas podem curar, iluminar, indicar o caminho. Sobre-

tudo,	podem	nos	recordar	nossa	condição,	romper	a	aparência	superficial	das	coisas,	daravezas	

correntezas e abismo subjacentes. As histórias podem alimentar nossa mente, levando-nos, talvez, 

não	ao	conhecimento	de	quem	somos,	mas	ao	menos	à	consciência	de	que	existimos,	uma	cons-

ciência essencial, que se desenvolve pelo confronto com a voz alheia (MANGUEM, 2008, p.19).

Esse	é	um	tema	de	muita	relevância,	tendo	em	vista	que	existem	políticas	públicas	para	melhoria	da	
qualidade da educação e que a mudança no conceito de infância é recente. O tema também nos traz um 
bom debate sobre a importância de sistematizar o ensino na educação infantil, oportunizando as crianças o 
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contato	com	diversos	textos	de	boa	qualidade.	Nesse	sentido,	não	basta	que	a	criança	tenha	contato	com	os	
acervos literários, pois se faz necessário que cada estudante faça uma imersão no universo simbólico, e, que 
através	da	leitura	em	voz	alta,	feita	pelo	mediador	de	leitura,	compreendam	o	texto	e	suas	particularidades,	
em um contínuo diálogo.

Segundo	os	Parâmetros	Curriculares	Nacional	de	Língua	Portuguesa	a	“leitura	é	um	processo	no	qual	o	
leitor	realiza	um	trabalho	ativo	de	compreensão	e	interpretação	do	texto,	a	partir	de	seus	objetivos	de	seu	
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor e de tudo que sabe sobre a linguagem, etc.”(BRASIL, 1997, p.68).

Diante	disso,	surgiu	o	interesse	por	esta	pesquisa,	instigada	pela	experiência	como	orientadora	do	Pacto	
Nacional pela Educação na Idade Certa (Pnaic) e pelos diversos momentos de mediação de leitura oferecidos 
no mesmo. Por essa inquietação e, também, a partir dos relatos de alguns professores, que apesar de atribuírem 
às	crianças	o	 insucesso,	questionam-se	sobre	a	melhor	 forma	de	mediar	e	qualificar	esses	momentos,	na	
tentativa de minimizar a falta do hábito de ler despertando o gosto das crianças pela leitura. E, principalmente, 
pelas	experiências	como	formadora	de	Professores	Alfabetizadores	e	Professores	da	Educação	Infantil,	bem	
como	algumas	pesquisas,	afirmam,	que,	a	falta	do	hábito	de	ler	perpassa	por	toda	sociedade	atingindo	pais,	
professores e, consequentemente, nossas crianças nos deram embasamento para a investigação dessa temática 
nos	levando	a	refletir	sobre	a	construção	de	boas	práticas	nos	momentos	mediação.

Essa	 investigação	 teve	como	objetivo	verificar	o	processo	de	mediação	da	 leitura	na	 rotina	de	uma	
professora	da	educação	infantil.	A	pesquisa	foi	realizada	em	uma	turma	do	2º	ano	da	2º	etapa	da	Educação	
Infantil do município do Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco.

De	abordagem	qualitativa,	a	investigação	analisou	a	fala	e	a	prática	da	professora,	a	fim	de	identificar	
fatores relevantes no processo de mediação de leitura na referida etapa da Educação Básica.

Fundamentação teórica

A Educação infantil: as implicações das diferentes concepções de infância na formação do leitor
Segundo, Ariés (2006), no século XV a arte desconhecia a infância. O que demonstra a falta de espaço 

na sociedade medieval para os mais novos, quando representadas ascrianças, se assemelhavam a mini 
adultos. Nesse período o termo infância, era usado até os 7 (sete) anos de idade, quando se considerava que 
as crianças começavam a entender o que os adultos diziam. A partir dessa idade elas eram introduzidas ao 
mundo	dos	adultos	para	que,	junto	aos	mais	velhos,	aprendessem	a	profissão	que	teriam	quando	crescessem.	
O	sentimento	mais	presente	em	relação	aos	mais	jovens	era	o	da	“paparicação”,	a	ideia	era	ter	filhos	para	
que, no futuro, os mesmos pudessem cuidar dos pais.

Só a partir do século XX a criança começa a ser considerada um sujeito de direito, essa concepção é 
fortalecida pelos documentos legais, como a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (1990), 
que orientam e garantem os direitos das mesmas. A mudança de concepção em relação à infância começou 
a aparecer de forma lenta e gradual. Isso se deve a partir das novas posturas assumidas pelos religiosos e 
educadores frente às crianças, surge a ideia de escolarização de modo a afastá-las do mundo adulto.

Segundo, Postman (2002) dois fatores foram decisivos para o fortalecimento da ideia de infância, a partir 
da	revolução	industrial,	surgem	dois	espaços,	a	casa	onde	fica	a	família	e	a	indústria	onde	fica	o	trabalho,	
essa separação fortaleceu o sentimento familiar e a popularização da leitura com a difusão da máquina 
tipográfica,	que	dividiu	a	sociedade	em	dois	grupos	os	que	sabem	ler	e	os	que	não	sabem.	Nesse	momento,	
surge nas famílias de classe social mais favorecida, a necessidade de ensinar os mais novos a ler, o que levou a 
expansão	do	número	de	crianças	na	escola.	Nesse	período	a	escola	seguia	uma	doutrina	severa	com	castigos	
físicos.	Com	o	tempo	as	famílias	passaram	a	considerar	esses	castigos	extremos,	o	que	fez	surgir	diversos	
métodos	de	ensino	que	refletem	até	hoje	em	nossa	educação.

A	educação	infantil	surgiu	como	caráter	assistencialista,	de	saúde	e	de	preservação	da	vida,	não	havia	
relação	com	o	fator	educacional.	O	atendimento	das	crianças	de	0	a	6	anos	em	instituições	especializadas	
tem origem nas mudanças sociais e econômicas causadas pela revolução industrial quando a mulher entra 
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no	mercado	de	trabalho	e	não	tem	com	quem	deixar	os	filhos,	enquanto	estava	na	indústria,	após	vários	
movimentos	é	que	em	1923	surge	a	regulamentação	que	garantiu	instalações	de	creches	e	espaços	para	
amamentação nos ambientes de trabalho. Só a partir dessa década iniciou-se a defesa pela democratização 
do ensino. Nesse momento iniciou-se a organização de creches, jardins de infância e pré-escolas de maneira 
desordenada e numa perspectiva emergencial.

Já em 1998 o Ministério da Educação lançou o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, 
que, em consonância com a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) norteiam a elaboração 
do	currículo	nas	instituições	educacionais,	nessa	etapa	do	ensino.

A Leitura e o processo de mediação
É através do universo literário que a criança inicia o contato com o mundo da escrita e da linguagem, a 

literatura	infantil	deve	ocupar	um	espaço	significativo	junto	às	crianças,	na	escola	e	fora	dela	e	para	isso	
cabe iniciar a convivência com o livro desde os primeiro meses de vida:

O	anfitrião	da	criança	no	mundo	do	livro	é	agora	uma	pessoa	exterior	à	escola:	a	mãe,	o	pai,	a	avó,	

o bibliotecário, o educador. Daí o uso do temo mediador de leitura para designar a pessoa que se 

interpõe	entre	o	texto	e	o	receptor,	tendo	em	vista	facilitar	sua	recepção	(BAJARD,	2016,	p.	45).

Constituída	pelo	ato	de	ler	que	envolve	o	leitor,	o	texto	e	o	autor,	a	leitura	é	um	processo	de	interação	
entre	o	leitor	e	o	texto,	o	significado	que	se	atribui	ao	texto	é	o	resultado	de	um	diálogo	entre	texto	e	leitor.	
(SOLÉ,1998, p. 22). Para isso, se faz necessário lançar mão de estratégias, mediadas pelo conhecimento prévio 
de quem ler. Diante de tudo que foi posto, os autores defendem a necessidade do professor mediador de 
leitura,	antes	de	efetuá-la,	familiarize-se	bem	com	a	obra	que	se	propõe	a	ler.	Nesse	sentido	Bajard	(2014),	
nos apresenta a concepção da mediação como uma metodologia que transcende os muros da escola.

O autor nos apresenta a possibilidade de se acompanhar a construção do gosto pela leitura, das crianças 
ainda na educação infantil, tendo em vista tê-las inserido desde cedo no universo da cultura escrita, sendo 
este um terreno fértil para aprendizagem da língua escrita. Entretanto, é necessário que o professor seja um 
mediador	propriamente	dito,	tenha	embasamento	teórico,	use	recursos	internos	e	externos	para	tornar-se	um	
bom	leitor	de	história.	(MACHADO,	2004,	p.	72-76).	A	leitura	feita	pelo	professor	aguça	não	só	a	curiosidade	
da criança, como também, desperta o desejo de ler por si. A criança ao ler, reproduz o comportamento leitor 
do professor.

Dessa forma, se faz necessário, garantir espaços para atividades recreativas e culturais que envolvam a 
mediação de leitura e o uso de livros para despertar o interesse das crianças e, também, para atrair a atenção 
de leitores potenciais, que apesar de dominarem a técnica da leitura, não fazem disso um hábito, (ANTUNES, 
2007, p.51).

Diante dessa possibilidade, Bajard (2014) nos apresenta um dispositivo formal que possibilita essa 
aproximação.	A	sessão	de	mediaçãoque	é	um	dispositivo	(criado	pela	instituição	A	cor	da	Letra	(Centro	de	
Estudos, Pesquisa e Assessoria em Leitura e Literatura Infantil), instituição que busca diminuir a desigualdade 
cultural, levando o livro, recurso imprescindível à cultura do cidadão, às crianças de meios menos favorecidos, 
visando	suprir	a	desigualdade	cultural.	As	sessões	de	mediação	tornam-se	um	importante	instrumento	na	ação	
educativa, uma vez que desperta nas crianças o gosto pela leitura e permite o acesso a diferentes gêneros 
textuais	e	possibilita	o	desenvolvimento	das	habilidades	de	leitura,	ampliando	o	seu	conhecimento	de	mundo.	
Esses momentos podem acontecer em espaços diversos, parques, praças, hospitais, escolas, creches, etc., 
propiciando	o	encontro	das	crianças	com	o	livro	desde	os	primeiros	meses	de	vida.	As	sessões	de	mediação	
podem acontecer de maneira regular ou pontual, devendo contar com um acervo móvel de livros de boa 
qualidade	e	com	mediadores	experientes.

O	primeiro	momento	é	dedicado	a	exploração	do	acervo	pelos	participantes.	De	forma	lúdica	o	mesmo	
deve ser disposto no espaço para que os participantes se sintam à vontade para interagir com os livros, possam 
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folhear	os	exemplares	e	trocar	volumes	entre	si.	A	sessão	de	mediação	é	marcada	pelos	espaços.	Os	mediadores	
delimitam polos de mediação para que os participantes se sintam convidados para transmissão vocal, quando 
a criança ouve o mediador, se encanta pela história que ouve, a forma como é lida e amará esta atividade.

O autor nos revela que, quando a leitura da história desperta o interesse da criança, há uma interação 
entre	o	mediador	de	leitura	e	o	“ouvinte”,	momento	em	que	os	sentidos	são	estimulados	através	das	trocas	de	
olhares, dos gestos e do corpo do mediador que comunica, juntamente com a linguagem verbal, sentimentos 
e	emoção.	Não	são	apenas	palavras,	mas	um	conjunto	de	ações	realizadas	pelo	mediador	que	são	percebidas	
pelo	ouvinte,	estabelecendo	uma	troca,	onde	sedução,	afetividade,	cumplicidade	e	significação	são	forjadas	
pela interação que se estabelece entre quem media a leitura e quem ouve.

Considerando	que	a	leitura	é	uma	atividade	complexa	e	que,	nos	leva	a	refletir	sobre	novas	pos-
sibilidades para formação de leitores autônomos, compreendemos a importância do professor, 
como principal sujeito no processo de mediação de leitura, apesar de a escola indicar priorita-
riamente os livros didáticos (COSSON, 2014, p.12).

Diante	do	exposto,	os	autores	ressaltam	a	importância	de	se	quebrar	o	paradigma	de	práticas	leitoras	
para	fins	didáticos,	compreendendo	a	leitura	como	processo	essencial	para	inserção	do	indivíduo	no	universo	
letrado.

A Importância dos textos literários no desenvolvimento das práticas de leituras
Um dos principais objetivos do período da educação infantil é incentivar na criança o gosto pela leitura, 

para isso, a leitura deve ser constantemente trabalhada por meio de atividades pedagógicas, com grande 
quantidade	de	textos	e	 livros	da	literatura	 infantil.	Como	as	crianças	da	creche	e	da	pré-escola	não	são	
alfabetizadas,	a	 leitura	é	 feita	pelo	professor,	mediador	desse	processo,por	 isso	é	 importante	deixá-las	
manusear	as	obras,	estimulando-as	a	folhear	os	livros,	virar	as	páginas,	observar	as	imagens,	os	textos	e	levar	
os	exemplares	para	casa.

O professor na Educação Infantil contribui para o desenvolvimento da linguagem e para a so-
cialização de seu grupo, ampliando não só o seu repertório, sua capacidade sócio-comunicativa, 
como	também,	de	aproximá-las	da	cultura	escrita(PERRUSI	&ROSA,	2010,	p.	37).

No	entanto,	a	leitura	deve	ser	fiel	ao	texto	escrito,	não	devemos	trocar	palavras	nem	fazer	simplificações	ou	
misturar ler e narrar histórias. A criança deve aprender que a escrita é permanente, toda vez que o professor 
voltar a ler aquele livro, o estará fazendo com as mesmas palavras, o que não acontece quando se narra 
uma história (MONTEIRO, 2001).

Apesar	de	não	ter	caráter	classificatório	essa	etapa	do	ensino	precisa	desenvolver	algumas	competências.	
Dessa	 forma,	o	Referencial	Curricular	Nacional	 (BRASIL,	1998),	dentro	do	eixo	 linguagem	oral	e	escrita,	
tem	como	objetivos	e	conteúdos	orientações	didáticas	para	Educação	Infantil	atendendo	às	expectativas	
esperadas	nessa	faixa	etária,	ressaltando	que	o	ensino	da	leitura	e	escrita	fazem	parte	de	um	processo	com	
participação em práticas sociais de leitura e escrita (BRASIL, 1998, p. 123). Alguns dos objetivos esperados 
para o ensino da leitura na Educação Infantil são citados no RCNEI (BRASIL, 1998b, p.131):

a)	 Ampliar	gradativamente	suas	possibilidades	de	comunicação	e	expressão,	interessando-se	por	
conhecer	vários	gêneros	orais	e	escritos	e	participando	de	diversas	situações	de	intercâmbio	
social nas quais possa contar suas vivências, ouvir as outras pessoas, elaborar e responder 
perguntas;

b) Familiarizar com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas e outros portadores de 
textos	e	da	vivência	de	diversas	situações	nas	quais	seu	uso	se	faça	necessário;

c)	 Escutar	textos	lidos,	apreciando	a	leitura	pelo	professor;
d) Escolher o livro para ler e apreciar.
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Nesse	sentido,	mesmo	com	um	número	restrito	de	exemplares,	a	literatura	infantil	tem	estado	presente	
nas	escolas	públicas	do	Brasil,	através	dasobras	do	Programa	Nacional	da	Biblioteca	na	Escola	(PNBE),	o	que	
possibilita o contato pessoal da criança com o livro e a leitura em voz alta pelo professor. Essa articulação 
entre linguagem, cultura e práticas leitoras além de inserir a criança da educação infantil no universo literário, 
proporciona	as	mesmas	a	 imersão	ao	ambiente	letrado	na	fase	 inicial	da	escolarização.	Existe	ainda	no	
Brasil, uma aclamação no sentido de se formar leitores, uma preocupação evidenciada através da criação de 
programas como o acima citado, para proporcionar as nossas crianças contato com obras de boa qualidade 
desde os primeiros anos de vida. Imprescindível à cultura da sociedade moderna, o livro deveria ser acessível 
a todos, o mais cedo possível, (BAJARD, 2014, p.46). É importante ressaltar, que, a biblioteca escolar torna-se 
fundamental	para	o	desenvolvimento	das	atividades	pedagógicas	que	ampliam	os	conteúdos	oferecidos	em	
sala de aula, contribuindo como incentivo para despertar o gosto pela leitura.

Assim,	as	sessões	de	mediação	de	leitura	nas	turmas	de	educação	infantil,	tornam-se	primordial,	pois,	além	
de	proporcionar	o	acesso	às	obras	de	ficção,	gênero	esse,	que,	tem	um	papel	importante	na	construção	da	
personalidade da criança. A mediação de leitura tenta reduzir a desigualdade cultural imposta pela falta de 
acesso, das classes sociais menos favorecidas, às obras literárias. Vale salientar que ao ler histórias, o professor 
da educação infantil contribui para a ampliação do vocabulário, da imaginação, abre as portas do mundo e 
mostra que através da leitura podemos conhecer o universo. Mas, o principal é que ele possa apresentar a 
leitura como um prazer a ser desfrutado por todos nós.

Nesse	contexto,	o	professor	tem	papel	fundamental,	sendo	mediador	nas	diversas	práticas	de	leitura	que	
ocorrem dentro da sala, no pátio e na biblioteca escolar, utilizando-se de diversos recursos para realizar 
atividades	prazerosas	e	significativas	para	criança,	segundo	o	Referencial	Curricular	Nacional	da	Educação	
Infantil (BRASIL, 1998, p. 143).

A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir 
histórias,	exige	que	o	professor,	como	leitor,	preocupe-se	em	lê-la	com	interesse,	criando	um	
ambiente	agradável	e	convidativo,	mobilizando	a	expectativa	das	crianças,	permitindo	que	elas	
olhem	o	texto	e	as	ilustrações	enquanto	a	história	é	lida.

O professor, como leitor deve se preocupar em criar um ambiente agradável e convidativo, gerando 
expectativas	e	permitindo	o	contato	direto	com	as	ilustrações	enquanto	a	história	é	lida,	fazendo	com	que,	
desde cedo as crianças se interessem em ouvir histórias.

Os caminhos da pesquisa

Para realização deste trabalho, optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa por possibilitar o 
estudo analítico e interpretativo cuja às subjetividades se fazem presentes na observação do processo de 
mediação	de	leitura	de	histórias	em	uma	turma	do	2º	ano,	da	2º	etapa	da	Educação	Infantil	da	Rede	Pública	
do município do Jaboatão dos Guararapes, no Estado de Pernambuco. Nesse sentido, este estudo, envolveu 
uma professora, os estudantes, os livros de literatura infantil e o ambiente escolar. Para isso utilizamos no 
procedimento	de	coleta	a	Observação,	uma	vez	que	possibilita	“um	contato	pessoal	e	estreito	do	pesquisador	
com	o	fenômeno	pesquisado	[...]	e	a	experiência	direta	é	sem	dúvida	o	melhor	teste	de	verificação	de	um	
determinado fenômeno” (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.26) e, também, uma Entrevista, em formato semiestruturado, 
pois	segundo	Ludke	e	André	(1998)	esta	“(...)	se	desenrola	a	partir	de	um	esquema	básico,	porém	não	aplicado	
rigidamente,	permitindo	que	o	entrevistado	faça	as	necessárias	adaptações”.	(p.34).	Assim,	as	entrevistas	foram	
gravadas e transcritas, posteriormente.

Tendo	como	base	essa	definição,	realizamos	conversas	 informais	com	a	professora	sobre	sua	prática	
e observamos 06 (seis) aulas nos momentos onde eram aplicadas as práticas de leitura realizadas pela 
professora,	o	que	possibilitou	o	registro	no	diário	de	campo,	que	se	constituiu	o	“principal	instrumento	de	
trabalho de observação” (MINAYO, 2013, p.71).
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Por	 razão	ética	o	campo	de	 investigação	não	será	 identificado,	 todavia,	para	 tratamento	dos	dados	
analisados	nesta	investigação,	será	atribuído	um	código	de	identificação	à	escola,	designado	por	ECI	(Escola	
Campo de Investigação), bem como ao professor, designado como P-ECI (Professor da Escola do Campo 
de	Investigação).	Além	da	entrevista,	foi	aplicado	um	questionário	ao	professor,	com	a	finalidade	de	obter	
algumas	informações	necessárias,	tais	como:	formação,	experiência	docente;	idade;	tempo	como	docente	na	
Educação	Infantil.	Das	informações	obtidas,	tomamos	como	sujeito	da	pesquisa,	uma	professora	do	2º	ano,	
da	2º	etapa	da	educação	infantil.	A	professora	tem	graduação	em	Pedagogia	e	há	13	(treze)	anos	leciona	na	
Rede	Pública	de	Ensino,	desses,	08	(oito)	anos,	na	Educação	Infantil.

Descrição do ambiente investigado
A ECI oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental/ Anos Iniciais, em sua estrutura 10 (dez) salas, 20 

(vinte)	turmas,	01	(uma)	secretaria,	02	(dois)	pátios,	sendo	um	externo	e	outro	interno.	Das	turmas	ofertadas	
02 (duas) são da Educação Infantil, sendo uma pela manhã e outra à tarde. Um espaço para biblioteca, 
entretanto, não está funcionando, pois aguardam a retirada de alguns equipamentos para reorganização da 
mesma. A sala observada tem 17 (dezessete) crianças de 05 (cinco) anos de idade, sendo uma delas especial 
–	DM	(deficiência	mental),	porém,	no	momento	das	observações,	não	se	fazia	presente	o	professor	de	apoio.

A sala possui três mesas, com seis cadeiras cada, possibilitando as crianças conversarem normalmente. O 
espaço é organizado de modo a caracterizá-lo como um ambiente de letramento, contendo vários cartazes, 
listas	dos	nomes	das	crianças	e	listas	do	material	escolar	e,	uma	estante	com	alguns	livros	expostos	para	as	
crianças, uma estante com brinquedos, um painel do tempo e dois quadros de pregos, um para cada gênero. 
Também	possui	a	caixa	do	FNDE	que	está	reservada	para	outro	momento.

Análise dos resultados

A análise dos dados realizada permitiu-nos conhecer como se deu a mediação realizada pela professora 
na turma 2° ano da 2° etapa da educação infantil durante um mês.No primeiro dia de observação, foi 
acompanhada a rotina de atividades permanentes, como: chegada dos alunos na sala, organização de seus 
pertences, atividades com brinquedos (Legos) e conversa livre entre os alunos, momento que foi observado, 
também, que as crianças têm autonomia para escolher brinquedos ou livros. Após uma atividade em que são 
trabalhadas as cores (azul e amarelo) a professora solicitou que cada criança pegasse um livro e prestasse 
atenção para que depois, quem tivesse interesse, contasse a história para o grupo, essa atividade foi chamada 
de Momento da Leitura, ocasião em que as crianças, poderiam, também, trocar os livros entre si e na estante. 
Observamos que esta, já era uma prática da turma. Nesta mesma atividade, uma aluna se ofereceu para fazer a 
leitura para o grande grupo, a história escolhida pela aluna foi a Pequena Sereia, na ocasião as outras crianças 
colaboraram com a colega, o que nos leva a crer que a professora já havia feito essa leitura anteriormente, 
pois a professora fazia referências para lembrar as crianças as partes que haviam esquecido, na sequência foi 
feita	outra	atividade	com	pintura	e	com	a	palavra	SAPO	e	em	seguida	a	professora	leu	a	história	do	“Príncipe	
Sapo”,	ficando	evidente	a	compreensão	da	importância	da	leitura	em	voz	alta	pela	docente.

Outra	atividade	de	leitura	que	nos	chamou	atenção,	realizada	no	2º	dia	de	observação	diz	respeito	à	
prática da pseudoleitura realizada pelo aluno. Nesta a professora avisou que iria fazer a chamada enquanto 
as crianças olhavam os livros, conversavam, faziam a pseudoleitura, pegavam livro e, ela continuava a fazer 
a chamada, tudo ao mesmo tempo e os livros eram sempre os mesmos e ela logo avisou: gente na hora da 
leitura tem que ter silêncio para não atrapalhar. Assim, a professora escolheu uma aluna e ela iniciou a 
pseudoleitura da história de Cinderela, logo após, outra aluna escolheu a história de Pinóquio, quando ela 
pulava algumas partes os demais colegas ajudavam a lembrar. Após a leitura das alunas, a professora falou 
que leria a história dos Três Porquinhos, como foi solicitado no dia anterior por um dos alunos, logo, uma das 
alunas, que havia lido anteriormente, por ser a mais falante, se antecipa a narrar a história. Ao ser questionada, 
em entrevista, por qual motivo faz a leitura em voz alta logo após o momento de interação das crianças com 
as obras literárias? A P-ECI responde:
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Eu busco, na verdade, o encantamento através da leitura. Então, quando eu paro para fazer a 

leitura com as crianças eu tento dar voz a imaginação, eu tento fazer com que elas acionem a 

emoção. Eu dou as paradas, faço as vozes diferenciadas para caracterizar cada personagem, para 

que elas possam embarcar no mundo da leitura e possam se sentir estimuladas a procurar essa 

leitura, porque, muitas vezes elas leem, mas não conseguem acionar essa emoção. Então, quando 

eu paro para ler com elas, tento dar uma riqueza maior aquela leitura que ela já fez.

Tal	prática	de	incentivo	à	leitura,	mesmo	que	ocorra	de	forma	pseudo	possibilita	o	lado	“lúdico,	o	jogar	
com as letras; ela, cognitivamente, reordena sua linguagem, a transforma, a cria e redescobre a função da 
leitura. A leitura é um espaço de liberdade e imaginação: é o lugar da aventura”. (ARRIGUCCI, 1999, p. 19). 
Todavia,	nesta	atividade,	a	professora	iniciou	a	história	“Os	Três	Porquinhos”	e	não	fez	referência	ao	autor,	
nem ao ilustrador, foi direto a leitura e vez ou outra fazia perguntas às crianças sobre a história: uma casa 
de	palha	é	segura?	E	de	barro?	Quem	tem	uma	casa	de	tijolo?	E	questionou:	“essa	é	a	casa	mais	segura¿”	
Assim	que	terminou	a	história	ela	pediu	para	as	crianças	guardarem	os	livros	e	fizessem	fila,	pois	chegou	a	
hora do lanche.

Situação	semelhante	ocorreu	no	3º	dia	da	observação	com	a	Leitura	de	Imagem,	enquanto	a	professora	
fazia a chamada, pediu que aos poucos fossem beber água e depois todos voltaram para sala e começaram 
a escolher um livro para iniciar a leitura. Disse a professora: – crianças escolham o livro que quiserem e 
perguntou quem gostaria de iniciar a leitura, logo uma aluna se ofereceu e contou a história de Branca de 
Neve, Cássio escolheu a Pequena Sereia e Eduarda, João e Maria. Neste momento foi possível observar que 
cada criança, a sua maneira, faz a leitura imitando a professora, mostram as gravuras, fazem perguntas.

Indagada sobre a escolha dos livros que traz para sala e como faz a escolha deles? A P-ECI responde:

A princípio priorizo a questão da quantidade. Trabalho com qualquer livro, desde que eles tenham 

bastantes gravuras e que as crianças tenham direito de escolha, porque aí eles podem manusear, 

observar com mais qualidade, com mais tranquilidade. Trabalho com esses livros, desde que 

tenham em quantidade, contudo que sejam atrativos. Agora, depois que chegarem os livros da 

caixa,	enviados	pelo	MEC	–	Ministério	da	Educação,	que,	são	melhores,	de	boa	qualidade,	só	que	

são em menor quantidade, consigo trabalhar esse tipo de material, porque se eu faço o inverso 

eu acabo não tendo a opção de dar para eles (alunos) um livro para que cada um trabalhe esse 

manuseio”.(P-ECI, 2016)

As	demais	observações	ocorreram	com	a	mesma	sistemática	dos	dias	anteriores,	enquanto	fazia	a	chamada	
dava	o	comando	das	crianças	escolherem	um	livro	para	lerem	na	turma.	Apenas	no	6º	dia	de	observação	
pudemos analisar uma atividade diferente das demais, como nos revela, o recorte da aula:

– A professora convidou todas as crianças a sentar para ouvir a história.

– Uma criança perguntou: não vamos escolher um livro hoje?

– A professora respondeu: hoje faremos diferente, como vocês não conhecem esta história, irei 

ler primeiro

Em seguida ela mostrou a capa e perguntou:

– Quem será esse rinoceronte?

– Onde será que ele mora?

– O que ele come?

Elas foram se envolvendo e falando, um gigante, come planta. Sara falou, come carne. A professora 

então iniciou a leitura, durante a mediação ela ia parando e perguntando: será que ele irá comer 

todas as panquecas? Será que ele vai se apresentar aos pais? A medida que ia parando, ela ia 

mostrando	as	gravuras	e	as	crianças	ficaram	cada	vez	mais	interessadas.	E	assim	ela	continuava	
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perguntado:	será	que	ele	conseguirá	ir	para	o	seu	lar?	O	que	será	que	vai	acontecer¿	e	logo	as	

crianças responderam: ele vai para sua casa encontrar o pai e a mãe dele. Outra criança disse 

que	ele	iria	para	floresta	que	é	a	casa	dele,	que	não	é	aqui.	A	professora	foi	concluindo	a	história	

e perguntou:

– Quem já foi ao zoológico? Apenas duas crianças responderam que sim, ela foi dizendo os ani-

mais que poderíamos encontrar no zoológico. As crianças queriam ouvir a história outra vez, ela 

disse	que	leria	outro	dia,	mas	deixou	que	eles	folheassem	o	livro	outra	vez	enquanto	organizava	

as atividades.

A	professora	colocou	a	música	curumim,	que	havia	posto	antes	e	disse	que	iria	preparar	a	core-

ografia	quando	uma	criança	perguntou:

–	O	que	é	coreografia?

– São os passos que iremos fazer na apresentação, respondeu a professora.

Então	a	professora	pegou	as	fichas	com	os	nomes	e	colocou	no	meio	da	sala	e	pediu	para	que	

as	crianças	pegassem	a	ficha	de	acordo	com	o	seu	nome	e	todas	conseguiram	identificar	o	seu	

nome,	logo	após	ela	passou	uma	caixa	e	pediu	para	que	as	mesmas	colocassem	as	fichas	dentro,	

sentou	na	sua	mesa	e	foi	tirando	ficha	por	ficha	e	pedindo	para	o	grupo	identificar	o	nome	escrito	

na	ficha,	elas	tiveram	dificuldades,	mas	quando	o	aluno	referente	ao	nome	dizia	é	meu	nome,	

todos repetiam o nome que lá constava

Sara...

Em sua atuação foi possível observar a mediação da professora fazendo uso de inferências como estratégias. 
Para	Solé,	o	uso	de	estratégias	torna-se	necessário	nesse	processo	uma	vez	que	elas	são	“responsáveis	pela	
construção	de	uma	interpretação	para	o	texto	e,	pelo	fato	de	o	leitor	ser	consciente	do	que	entende	e	do	que	
não entende para poder resolver o problema com o qual se depara.” (1998:71).

Considerações finais

As	análises	 tecidas	diante	dos	 resultados	da	pesquisa	nos	possibilita	 refletir	 sobre	a	necessidade	de	
identificar,	 tanto	as	estratégias	utilizadas	pela	professora	da	Educação	 Infantil,	 relativas	à	mediação	de	
leitura, como os critérios de seleção dos livros de literatura infantil utilizados em sala de aula. Vimos que 
através da análise da observação, bem como das respostas apresentadas pela docente da turma investigada, 
à	entrevista,	o	esforço	da	mesma	em	propiciar	aos	alunos	a	prática	do	exercício	da	leitura.

O ambiente letrado posto em sua sala de aula e, também, a prática de leitura de livros de Literatura 
Infantil oportuniza aos alunos o contato com a escrita alfabética e o gosto pela leitura, ainda que de forma 
incipiente. Em sua rotina, observamos a prática constante de pseudoleitura desenvolvidas pelos alunos através 
da	imitação	ao	professor.	O	que	comprova,	nesses	momentos,	o	exercício	da	leitura	de	livros	de	literatura	
infantil aos seus alunos.

Nas	observações	 foi	possível	verificar	a	mediação	diante	 indagações	 realizadas	pela	professora	no	
momento de leitura do livro infantil, instigando através dessas estratégias a curiosidade dos alunos, bem como 
o levantamento de hipóteses e, principalmente, o interesse pela leitura. A entrevista foi outro instrumento 
de coleta que possibilitou, a este estudo, o grau de importância que atribui a professora sobre o processo de 
leitura,	com	especificidade	a	mediação	de	leitura	por	parte	da	mesma.	As	análises	dos	resultados	possibilitam	
ainda alguns questionamentos dos quais enveredam para novos estudos, entre eles: a contribuição da 
formação	inicial	na	mediação	de	leitura	do	professor;	as	práticas	das	estratégias	de	leitura	em	situações	das	
quais a mediação da leitura se faz presente no cotidiano escolar; e a escolha dos livros literários utilizados 
para leitura.
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Pesquisa sobre Letramento Literário: Decisões Metodológicas e 
Mapeamento do Campo de Estudo

Rosana Meira Lima de Souza
Universidade Federal de Pernambuco

Resumo: Este é um relato sobre uma recém-iniciada pesquisa de Doutorado no campo de Educação e 
Linguagem	da	Universidade	Federal	de	Pernambuco.	Nas	linhas	a	seguir	serão	apresentadas	duas	ações	
engendradas	em	 torno	deste	 trabalho	 investigativo.	A	primeira	diz	 respeito	às	mudanças	ou	decisões	
metodológicas	realizadas	a	fim	de	garantir	que	este	empreendimento	acadêmico	começasse	a	se	efetivar	e	
a	segunda	trata-se	da	exposição	de	um,	ainda	preliminar,	levantamento	bibliográfico	que	pretende	mapear	
o campo dos trabalhos acadêmicos em torno de nosso objeto de estudo: o letramento literário e a formação 
dos leitores de literatura no Ensino Médio. Realizamos um recorte que inclui os trabalhos publicados entre 
os	anos	de	2010	a	2015.	Essa	explanação	permite	que	efetivemos	um	distanciamento	crítico	em	relação	ao	
nosso processo de estudo, além de contribuir como panorama para outros trabalhos no mesmo campo e 
exemplo	de	método	investigativo	adotado.

Palavras-chave: Letramento literário. Ensino de literatura. Ensino Médio.

O ponto de partida e a mudança de perspectiva metodológica

Este	relato	é	resultado	de	uma	dentre	algumas	ações	até	então	desenvolvidas	em	minha	pesquisa	de	
Doutorado em Educação e Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação da Profª Drª 
Socorro Nunes Macedo de Alencar (UFPE/UFSJ). Iniciado em 2016, esse projeto foi gestado com o objetivo de 
identificar	qual/quais	concepções	de	Literatura	fundamentam	o	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio,	ENEM,	e	as	
possíveis	influências	que	esta	avaliação	exerce	na	formação	do	leitor	literário	de	escolas	públicas	estaduais	
da cidade do Recife.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização532

A	partir	das	reflexões,	orientações	e	amadurecimento	imprescindíveis	a	toda	investigação,	mesmo	que	
embrionária,	percebi	a	necessidade	de	ampliar	o	foco	de	análise	cujo	Exame	Nacional	era	a	principal	lente.	
Tal	mudança	de	perspectiva	aconteceu	em	razão	de	alguns	fatores	e	geraram	transformações	até	o	momento	
consideradas positivas para esse trabalho:
	 1.	 Os	processos	de	modificação	sofridos	pela	avaliação	nos	últimos	anos,	além	de	outras	mudanças	mais	

radicais	que	possivelmente	irão	ocorrer	nos	anos	a	seguir,	geram	a	necessidade	de	uma	reflexão	mais	
ampla sobre políticas avaliativas, quando o que motiva esta pesquisa, em sua essência, é a Leitura 
Literária e o Letramento Literário1. Não foi descartada, no entanto, a importância do ENEM e de seus 
documentos	norteadores	para	os	nossos	estudos.	Por	isso,	o	exame	será	não	apenas	‘uma’,	mas	‘uma	
das’	muitas	variáveis	importantes	para	o	entendimento	da	complexa	dinâmica	de	formação	de	leitores	
de literatura em nosso sistema de ensino.

 2. Durante o ano de 2016, período em que foram vivenciados os créditos das disciplinas do doutorado e 
a participação no GPEALE (Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento, coordenado pela Profa. 
Socorro	Nunes)	participei	de	discussões	sobre	a	pesquisa	qualitativa	de	viés	etnográfico,	campo	até	
então	ausente	de	minhas	leituras,	e	tive	acesso	a	trabalhos	significativos,	como	os	de	Elsie	Rockwell	e	
Judith	Green,	que	abordam	essa	perspectiva	em	educação.	Em	razão	da	complexidade	através	da	qual	
tomamos	o	termo	‘letramento’	em	nossas	discussões	no	GPEALE	–	‘letramentos’	enquanto	prática/
práticas	que	se	constituem,	sem	neutralidade,	nas	relações	que	os	sujeitos	concretizam	nos	espaços	
culturais	e	ideológicos	que	ocupam	–	tornou-se	quase	necessária	uma	modificação	metodológica	
para	o	campo	etnográfico	a	fim	de	interpretar	as	manifestações	presentes	na	cultura	escolar	que	
desejo pesquisar.

	 3.	 Nas	 leituras	até	então	 realizadas	não	 foi	 verificada	a	existência	de	um	perfil	 socioeconômico	e	
pedagógico dos docentes de Língua Portuguesa da Rede Estadual de Pernambuco. Em semelhança ao 
que o GPEALE vem realizando com os professores dos Anos Iniciais da Rede Municipal da cidade de 
Recife2, revelou-se conveniente e relevante dar conta do mesmo empreendimento com os professores 
relacionados	ao	meu	objeto	de	estudo.	Dada	à	amplitude	do	número	de	professores	do	Estado,	seria	
feito	um	recorte	percentual,	por	meio	da	aplicação	de	questionários,	de	um	grupo	de	profissionais	
que atuam em diferentes escolas apenas da Região Metropolitana. O intuito da sistematização de um 
perfil	docente	seria	o	de	ampliar	o	pano	de	fundo	para	a	análise	dos	eventos	de	letramento	literário	
nas duas salas de aula que pretendo observar.

Os três pontos descritos acima apresentaram brevemente o lugar de onde partimos e para o qual 
pretendemos	chegar,	relatando	as	primeiras	decisões	tomadas	a	fim	de	que	um	projeto	inicial,	submetido	
à seleção de um programa de pós-graduação passasse a ganhar a forma de uma pesquisa efetiva. Para dar 
“fôrma”	a	forma,	no	entanto,	além	de	ampliar	as	variáveis	de	análise	do	meu	objeto	de	estudo	e	de	decidir	
sobre a metodologia teórica da qual não desejo ‘abrir mão’, foi fundamental iniciar um mapeamento do 
campo sobre o qual desejo traçar este percurso. É, portanto, um recorte desta tarefa que iremos apresentar 
nas linhas que seguem. Divulgarei, embora ainda em versão preliminar, um quadro interpretativo do desenho 
esboçado a respeito das pesquisas acadêmicas, em nível de pós-graduação, que lançam um olhar sobre a 
formação	do	leitor	literário	no	Ensino	Médio.	O	mapeamento	é	um	trabalho	que	exige	bastante	fôlego	e	tempo	
de	pesquisa.	O	objetivo	é	que	esta	versão	preliminar	seja,	posteriormente,	contrastada	ao	resultado	final	que	
contará	com	o	restante	das	teses	e	dissertações	classificadas,	podendo	ser	utilizado	como	amostragem	para	
outras	pesquisas	nesse	campo	e	para	reflexão	e	estudo	docente	sobre	o	ensino	de	literatura.

1 Sobre as modificações que irão ocorrer no ENEM, inclusive no que diz respeito à retirada do caráter certificativo da prova, consultar 
site do Ministério da Educação em: http://www.brasil.gov.br/educacao/2017/01/mec-realiza-consulta-publica-sobre-mudancas-no-
enem Publicado em 18 de Janeiro de 2017.

2 O GPEALE – grupo vinculado ao CNPQ – realizou questionário socioeconômico e pedagógico com quase 500 professores dos Anos Iniciais 
da Rede Municipal do Recife, perfazendo um número de dados significativos uma vez que a instituição conta com um número total de 
um pouco mais de 3.000 professores desta modalidade de ensino. Esses dados estão em processo de contabilização pelo referido grupo.
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Percurso e mapeamento bibliográfico do campo de estudo

Nesta tarefa de mapeamento do campo foram utilizados como ferramentas o Portal de Periódico 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o Repositório de Teses da 
Universidade	Federal	de	Pernambuco	(UFPE).	Na	seleção	dos	trabalhos	publicados	serviram	como	filtro	
as palavras-chave ensino de literatura e ensino médio. Nas duas plataformas foram selecionadas teses 
e	dissertações	publicadas	entre	os	anos	de	2010	a	2015.	Dos	30	trabalhos	selecionados	para	apreciação,	 
15 foram analisados até o momento.

Para	classificação	dos	 trabalhos	utilizei	os	seguintes	critérios	organizados	em	tabela	Excel: a) título;  
b) tipo (dissertação/tese); c) instituição (a que o estudante estava vinculado); d) ano (de submissão/defesa do 
trabalho); e) perguntas (que motivaram a pesquisa e para as quais se necessita de uma resposta no campo)  
e/ou objetivos (para os quais a pesquisa estava sendo direcionada); f) correntes teóricas (as principais 
utilizadas como fundamentação mais geral); g) metodologia; h) documentos analisados e i) verificações/
resultados (a que se pretendia chegar com a pesquisa) e/ou hipóteses levantadas.

Em	uma	sistematização	mais	geral	das	informações	que	nos	diz	sobre	o que são, onde e quando foram 
produzidas as referidas pesquisas temos o seguinte quadro:

Quadro 1

O QUÊ?
(tipo de trabalho

ONDE?
(região do país em que está situada a instituição)

QUANDO?
(ano de defesa/submissão)

Dissertação 10 Norte 1 2010 1

Tese 5 Nordeste 4 2011 0

Centro-oeste 5 2012 0

Sudeste 3 2013 6

Sul 2 2014 4

2015 4
Fonte: Elaborada pela autora

O	quadro	apresentado	acima	significa	mais	um	panorama	da	distribuição	local	e	temporal	dos	materiais	
produzidos	neste	período	específico,	do	que	um	dado	passível	de	resultados.	O	ainda	reduzido	número	de	
trabalhos	analisados	apenas	nos	deixa	perceber	uma	distribuição	relativamente	equilibrada	entre	as	regiões,	
demonstrando	que	a	preocupação	com	a	temática	é	nacional	e	recorrente,	em	razão	do	grande	número	de	
pesquisadores voltados para a discussão deste assunto. O objetivo do Quadro 1 é situar a leitura, apresentando 
de forma mais geral os documentos objetos deste debate.

Nas	capas	das	teses	e	dissertações,	em	nosso	primeiro	contato	que	se	dá	através	dos	títulos,	percebemos	
a recorrência de um tom de pessimismo quando se referem à literatura. Dos 15 trabalhos 4 possuem em seus 
títulos as palavras: estranho, negação, crise e ameaçada. Em mais 2 títulos a concepção do objeto literatura 
é colocada sobre questionamento: ‘qual ensino? que literatura?’ em uma dissertação e ‘que literatura no 
ensino médio?’ na outra. No quadro 2 temos o contraste entre os dois tipos de tons empregados nos títulos:

Quadro 2

Títulos das Teses de Dissertações

Sentido neutro ou positivo Sentido pessimista ou questionador

1. Competências leitoras em foco: o ensino de 
literatura no ensino médio

1. A literatura no ENEM: questionamentos, 
perspectivas e propostas

2. De um leitor para leitores: os sujeitos da 
literatura	no	contexto	escolar

2. A Educação Literária e o Estranho
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Quadro 2 (continuação)

Títulos das Teses de Dissertações

Sentido neutro ou positivo Sentido pessimista ou questionador

3. Letramento Literário no Ensino Médio: análise 
das	experiências	de	ensino	de	literatura	
no Colégio de Aplicação João XXIII, da 
Universidade Federal de Juiz de Fora

3. Qual ensino? Que literatura? O livro didático e as 
orientações	curriculares	nacionais:	uma	análise	
dos suportes para o ensino de literatura no 
Ensino Médio

4. O professor e os discursos sobre Literatura 4. A Literatura em manuais didáticos do Ensino 
Médio: negação, resumos e fragmentos

5. Letramento Literário na Escola: o poema na 
aula de Língua Portuguesa no Ensino Médio

5. A consolidação da crise da literatura no Ensino 
Médio

6.	 Um	estudo	teórico-prático	das	ações	de	
letramento	literário:	em	contextos	escolar	e	
extraescolar

6. O retrato de uma disciplina ameaçada: a 
literatura	nos	documentos	oficiais	e	no	Exame	
Nacional do Ensino Médio (ENEM)

7. Ensino de leitura literária; um estudo 
comparativo

7. Que literatura no Ensino Médio? Dos 
documentos	oficiais	aos	livros	didáticos

8.	 A	literatura	no	ambiente	escolar:	explorando	
desafios

Fonte: Elaborada pela autora

Os trabalhos com os títulos organizados na segunda coluna do Quadro 2 apresentam já no primeiro contato 
com	a	leitura	o	tom	próprio	das	complexas	práticas	sociais	que	envolvem	o	pensar/estudar	sobre	literatura	
no	Brasil.	País	ainda	com	um	número	significativo	de	alfabetos	cujos	sistemas	de	governo	possuem	tradição	
de investir em campanhas para o convencimento da importância da leitura, muito embora, pesquisas como 
a Retratos da Leitura no Brasil (2001) nos revelem que grande parte da população já está convencida da 
importância	de	ler.	A	especificidade	está	no	fato	de	que	são	as	instituições	de	ensino	as	responsáveis	quase	
exclusivas	pela	formação	de	leitores.	Por	isso	se	faz	cada	vez	mais	relevante	pensar	sobre	quais	são	as	práticas	
de	letramento	literário	engendradas	nas	escolas.	Surgem,	então,	os	questionamentos	“qual	ensino”	ensino	de	
literatura	e	“que	literatura”	escolar	seria	esta;	e	como,	ao	mesmo	tempo,	estas	vivências	são	determinadas	
pelos	currículos,	documentos	oficiais,	avaliações	externas	e	livros	didáticos.	Todos	exercem	forte	influência	no	
trabalho docente em razão das ‘respostas’ sociais cobradas à educação. Assim, os questionamentos presentes 
não	podem	deixar	de	contrapor	esse	“desafio”	de	formar	leitores	de	literatura	à	análise	dos	documentos	
responsáveis	por	regulamentar	esse	Ensino	nas	escolas.	O	estudo	sobre	os	documentos	oficiais	está	presente	
em	um	número	significativo	de	teses	e	dissertações	observadas:

Quadro 3

Documentos/Materiais oficiais Quantidade de trabalhos que discutem

1. Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s 9

2.	 Orientações	Curriculares	para	os	PCN’s	(OCPCN’s) 4

3.	 Orientações	Curriculares	para	o	Ensino	Médio 6

4. Matriz de Referência do ENEM 5

5. Provas do ENEM 3

6. Manuais didáticos apresentados e distribuídos pelo 
Programa Nacional do Livro Didático (PNDL)

2

7. Matriz de referência do estado investigado 3

8. Programa curricular da escola observada 3

9. Análise de livro didático adotado pela escola observada 2

Fonte: Elaborada pela autora
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Na	análise	dos	respectivos	documentos	e	materiais	oficiais	os	pesquisadores,	em	sua	maioria,	criticam	
a	exclusão	ou	abordagem	indevida	da	literatura	sob	muitos	aspectos.	Em	relação	ao	ENEM	acreditam	que	
a	ascensão	e	imposição	do	exame	como	única	forma	de	acesso	às	mais	importantes	instituições	de	ensino	
superior	do	país,	o	torna	uma	espécie	de	“novo	instituidor	do	paradigma	de	ensino”	(LUFT,	2014,	p.24.)	podendo-
se	observar	sua	influência	no	ensino	das	disciplinas,	das	mais	diversas	formas.	No	caso	da	literatura	além	da	
perda	de	espaço	da	disciplina,	há	negligência	nas	formas	de	abordagem,	por	meio	de	aproximações	que	não	
levam	em	conta	as	especificidades	do	texto	literário	e	valorizam	um	tipo	de	leitura	funcional,	revelando-se	
uma concepção que valoriza a leitura cultural em detrimento do literário (LUFT, 2014).

Sobre os PCN’s o tipo de discussão também é semelhante. O documento é acusado de conceder pouco 
espaço	à	literatura	e	criticado	por	não	garantir	a	esta	o	espaço	de	disciplina	exclusiva.	A	literatura	será	
incluída na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Em sua Tese, Costa defende que este formato:

é resultado de um processo de interdisciplinaridade. O documento sugere, dentre outras coisas, 

que	os	conteúdos	relativos	à	Língua,	à	Literatura	e	à	Produção	Textual	sejam	integrados	a	uma	

única	disciplina:	Língua	Portuguesa.	De	acordo	com	o	guia,	a	articulação	entre	esses	saberes	

não seria mais do que uma obviedade, visto que eles estão inscritos no mesmo universo – o da 

linguagem verbal (2015, p.10).

Para	corroborar	essa	perspectiva	o	pesquisador	afirma	que	os	Parâmetros	baseiam-se	na	convicção	de	que	
o	texto	é	entendido	como	espaço	de	constituição	e	interação	entre	os	sujeitos.	Por	isso,	defende	–	utilizando	
KOCH	(2003,	p.	87)	–	que	o	texto	enquanto	unidade	básica	de	ensino	deve	ser	ponto	de	interseção	e	articulação	
dos	diversos	conhecimentos,	da	arte	literária,	dos	fenômenos	linguísticos	e	da	produção	textual.	Todos	estes	
presentes	enquanto	expressões	da	linguagem	e	da	cultura.

Assim como a crítica à retirada da literatura enquanto disciplina do currículo nacional, outros tipos de 
discussão semelhantes estão presentes nos trabalhos observados, no que respeita a esta perspectiva dos 
documentos	e	materiais	utilizados,	como:	a	ausência	do	texto	literário	na	sala	de	aula;	o	papel	dos	livros	
didáticos	enquanto	suportes	adequados/não	adequados	ao	trabalho	com	o	texto	literário;	a	forma	como	as	
orientações	a	respeito	do	ensino	de	literatura	aparecem	nos	manuais	didáticos;	o	impacto	dos	currículos	
oficiais	na	abordagem	dos	livros	de	Língua	Portuguesa	oferecidos	pelo	PNDL;	entre	outros	aspectos.

Sobre	a	metodologia	utilizada	nas	 teses	e	dissertações	para	proporcionar	um	diálogo	entre	as	bases	
teóricas do referido campo de estudo e os documentos/materiais apresentados, os trabalhos demonstram 
uma preocupação de ‘voltar o olhar’ investigativo para o que acontece dentro dos muros da escola. Por 
isso, a maioria deles não prescinde de interpretar as práticas e discursos de alunos e professores, através de 
questionários	ou	observações	de	campo	e	estudos	de	caso.	Muito	embora,	como	será	verificado,	o	número	de	
pesquisadores que adentra em campo para realizar uma observação mais detalhada dessas práticas ainda 
seja menor. O que prevalece é a aplicação de questionários seguida da posterior análise dos dados coletados. 
Segue	uma	visão	geral	destes	métodos	demonstrados	no	quadro	abaixo:

Quadro 4

Atividade Empreendida pelo pesquisador
Número de Ocorrências 
nas Teses/Dissertações

1. Aplicação de questionários com alunos/professores 9

2. Análise de procedimentos didático-pedagógicos nas aulas de Literatura 4

3.	 Sugestões	de	metodologias	para	o	ensino	de	Literatura 8

Fonte: Elaborada pela autora

O Quadro 4 nos demonstra que apesar da preocupação acadêmica em produzir resultados práticos que 
gerem	influência	na	pratica	docente,	como	observado	no	ponto	3,	através	da	sugestão	de	metodologias	
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consideradas	mais	eficazes	para	o	ensino	de	literatura,	ainda	é	baixo	o	número	de	pesquisadores	que	vão	
a campo com o objetivo de analisar mais detalhadamente as práticas docentes em relação ao ensino de 
literatura. Como observado no ponto 2 do nosso quadro, são nos discursos, tanto de doentes quanto de 
alunos,	que	as	reflexões	estão	pautadas.	Esse	tipo	de	dado	requer	uma	análise	cuidadosa	dos	discursos	
desses sujeitos investigados, uma vez que a consciência de que estão inseridos em um trabalho investigativo 
gera intencionalidades que não podem ser desconsideradas pelo pesquisador. Ou seja, os sujeitos objetos 
da pesquisa podem reestruturar seus discursos em razão da situação de interação nas quais estão inseridos.

Este	é	um	dos	aspectos	que	nos	leva	a	optar	pela	modelo	etnográfico	de	pesquisa,	como	explicitamos	
no início deste relato. O consideramos coerente com os nossos objetivos de pesquisa porque possibilita um 
diálogo, e não confronto, entre o arsenal teórico que nos serve de base e a realidade observada na escola. 
Dos	15	trabalhos	analisados	apenas	1	adota	uma	perspectiva	de	base	etnográfica.	Na	tese	Letramento 
literário no Ensino Médio: análise das experiências de ensino de literatura no Colégio de Aplicação João 
XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Foradefendida em 2013, na Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Minas	Gerais,	buscou-se	investigaras	dificuldades	que	os	jovens	encontram	na	leitura	do	texto	literárioe	os	
possíveis	motivos	que	os	levam	a	escolher	os	best-sellers	e	não	os	textos	literários	clássicos.	Além	da	relação	
atual	dos	jovens	com	a	leitura	de	uma	maneira	geral,	as	motivações	que	levam	professores	a	escolher	
determinados	textos	(como	é	feita	e	que	critérios	utiliza),	e	papel	do	professor	na	formação	de	leitores	
literários.	Para	este	empreendimento	contou-se	com:	observações,	entrevistas,	análise	de	documentos	e	
gravações	em	áudio.

Ou seja, este trabalho de pesquisa não esteve focado apenas nas aulas de literatura, ou no que estudantes 
e professores pensam sobre a literatura, mas de forma mais ampla, procurou estender o campo de observação, 
para	de	forma	holística	resgatar	o	complexo	pano	de	fundo	onde	as	praticas	de	ensino	da	literatura	ocorrem,	
procurando entender aspectos determinantes destas práticas, mas que podem ainda estar ‘invisíveis’ para 
compreensão	das	relações	que	se	deseja	investigar.

Por	fim,	outro	aspecto	relevante	percebido	no	grupo	de	trabalhos	recortados	e	que	posteriormente	pode	
ser	um	dado	significativo	para	as	nossas	observações,	foi	o	de	que,	igualmente,	apenas	um	único	trabalho	
lança o olhar sobre práticas leitoras realizadas pelos estudantes fora do ambiente escolar. Na tese Um 
estudo teórico-prático das ações de letramento literário: em contextos escolar e extraescolar defendida em 
2014,	na	Universidade	de	Brasília,	procura-se	entender	como	a	escola,	por	seu	papel	crucial	na	aproximação	
entre o leitor e a literatura, pode alcançar resultados muito mais efetivos na formação do leitor (e na sua 
permanência	como	tal,	após	os	anos	escolares)	caso	aprenda	com	as	ações	extraescolares	de	letramento	
literário. O trabalho procura ir de encontro ao paradigma instituído de que os jovens brasileiros não leem, 
quando, na verdade, as pesquisas estão apenas considerando aquelas leituras sócio historicamente instituídas 
como válidas ou privilegiadas.

Uma breve (in)conclusão

Como	dito	no	início	deste	relato,	não	se	trata	neste	momento	de	apresentarmos	conclusões	precipitadas	
sobre esta tarefa de pesquisa. Nosso objetivo aqui foi, primeiramente, o de empreender um distanciamento 
do	nosso	projeto	de	investigação.	Essa	reflexão	fez-se	significativa	a	partir	do	momento	em	que	precisei	
relatar	quais	foram	as	decisões	necessárias	a	tomar,	auxiliada	pelas	orientações	que	recebi,	para	conseguir	
iniciar	o	meu	processo	de	pesquisa.	Organizar,	refletir	e	apresentar	as	informações	sobre	o	mapeamento	
bibliográfico	do	meu	campo	de	estudo	também	ajudou	a	esclarecer	a	vultuosidade	desta	demanda,	além	
de	auxiliar	na	revisão	de	dados	coletados:	alguns	não	se	revelaram	importantes	para	a	discussão	e	outros,	
pelo	contrário,	precisarão	ser	revistos.	Para	a	conclusão	deste	mapeamento	haverá	modificação	nas	minhas	
estratégias de leitura, o que tornará este trabalho de pesquisa mais produtivo. Assim, espero que a referida 
vivência	acadêmica	possa	auxiliar	outros	processos	de	estudo	nesse	mesmo	campo,	tanto	quanto	as	leituras	
até	então	realizadas	das	teses	e	dissertações	nos	foram	inspiradoras.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS

O processo de aprendizagem e alfabetização do aluno  
da EJA frente à inserção de novas tecnologias no ensino

Cláudia Aparecida Vieira Pinheiro
Centro Universitário São Camilo – ES
Rede Municipal de Educação de Cachoeiro de Itapemirim – ES

Resumo: O presente artigo versa sobre os enfrentamentos que perpassam sobre/sob as realidades nos cotidianos 
da EJA quanto ao uso das tecnologias (TICS) nos espaços escolares, como instrumento facilitador do processo 
ensino	aprendizagem	e	da	alfabetização	e	o	desafio	posto	à	inserção	do	aluno	neste	novo	cenário	educativo.	
Este	trabalho	visa	avaliar	a	relação	das	novas	tecnologias	com	a	etapa	de	ensino	da	EJA,	de	modo	a	verificar	
o contato que o aluno da EJA tem quanto à utilização de computadores fora do espaço escolar, além de 
analisar	como	acontecem	as	relações	entre	professor,	aluno	e	a	utilização	das	TICS	no	cotidiano	escolar	e	se	
estas estabelecem de fato uma relação que favoreça a alfabetização e a aprendizagem. Neste aspecto cabe 
compreender	a	realidade	destes	alunos	e	as	dificuldades	de	acesso	a	essas	tecnologias	em	suasrealidades.
Palavras-chave: EJA. Tecnologias. Inserção social.

Introdução

Na trajetória da educação brasileira, é muito recente o enfoque dispensado à Educação de Jovens e 
adultos (EJA), que após um longo período histórico de negligência, discriminação e preconceitos, a partir da 
década de trinta começa a delinear seu espaço no campo educacional, porém, somente após a constituição 
federal de 1988 e da lei de diretrizes e bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 é que a Educação de 
Jovens e adultos se constitui como direito fundamental do cidadão brasileiro e nesse aspecto passa de fato 
a	ser	foco	de	reflexões	e	discussões.	Logo	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	(EJA)	nos	remete	a	um	tema	novo	
no	campo	educacional,	e	de	fato,	realmenteé	um	tema	que	vem	suscitando	estudo	e	pesquisas,	afinal,	até	
bem pouco tempo quase não se ouvia falar em Educação de jovens e adultos e quando se ouvia não se dava 
a devida atenção.

A ênfase, a partir de então, dispensada a esta modalidade de ensino se dá principalmente devido às 
formulações	de	políticas	públicas	da	educação	que	visem	erradicar	o	analfabetismo	e	universalizar	o	
atendimento educacional dando acesso a todos os cidadãos, sendo esta, um dos caminhos para diminuir os 
índices de analfabetismo no país.

Refletir	sobre	as	questões	que	perpassam	o	universo	educacional	da	Educação	de	Jovens	e	Adultos,	requer	
caminhar um pouco sobre a obra de Paulo Freire, este que foi um grande educador brasileiro, considerado 
um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia, cuja notoriedade se deu principalmente pelo 
método de alfabetização de adultos, pela preocupação sempre dispensada a esta modalidade educacional.

A	contribuição	deixada	por	Paulo	Freire	(1996)	nos	permite	entender	a	sua	proposta	de	alfabetização	de	
adultos	cujo	princípio	era:	“A	leitura	de	Mundo	Precede	a	leitura	da	palavra”	e	o	objetivo	era	antes	mesmo	
de iniciar o aprendizado da escrita, levar o aluno a assumir-se como sujeito de sua aprendizagem.

Freire	(1996)	dizia	ainda	que	“Os	homens	se	educam	entre	si	mediados	pelo	mundo”.	Isso	implica	um	
princípio para Freire: de que o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é 
melhor	nem	pior	do	que	a	do	professor	e	“uma	das	grandes	inovações	da	pedagogia	freireana	é	considerar	
que o sujeito da criação cultural não é individual, mas coletivo”, conforme corrobora Romão (1993).
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Freire contribuiu grandemente para a construção do pensamento pedagógico contemporâneo e, sobretudo 
desvelou o ato de educar como processo de vida, de cidadania, de autoconhecimento e, principalmente, de 
um caminho para a libertação.

Partindo	das	contribuições	de	Freire,	no	âmbito	educacional	esta	pesquisa	buscará	enfatizar	a	educação	
de	jovens	e	adultos	sob/sobre	a	vertente	das	novas	tecnologias	inseridas	no	contexto	educacional,	trazendo	
reflexões	pertinentes	para	a	atualidade.

Para Bettega (2005), os computadores a partir dos anos 80 começam a ser aliados dos professores nas 
escolas particulares, mais sua consolidação só se dá no início dos anos 90 e hoje essa tecnologia é uma 
ferramenta	que	faz	parte	da	vida	cotidiana	das	instituições	e	se	insere	na	rede	pública	de	forma	gradativa.

De	acordo	com	Grinspun	(2001)	o	termo	Educação	tecnológica	ganha	duplicidade	de	definições	podendo	
se	referir	ao	ensino	técnico,	como	também	aos	processos	e	métodos	oriundos	do	desenvolvimento	científico	
e	tecnológico,	enfim,	avanços	presentes	no	mundo	globalizado.	Grinspun	(2001,	p.64-65)	ainda	completa	que	
“a	educação	tecnológica	exige	uma	interação	de	teoria	e	prática	e	busca	integrar	ensino	e	pesquisa	fazendo	
que	se	entendam	questões	vivenciadas	pelos	alunos”.

Para Silva (2005) a escola não pode ignorar evolução tecnológica, caso contrário formará cidadãos alheios 
ao	contexto	atual.	Neste	sentido	o	grande	desafio	que	se	atravessa	no	cenário	da	Educação	de	jovens	e	adultos	
frente	às	novas	tecnologias	está	justamente	na	inserção	do	aluno	que	por	ocasião	de	muitas	situações	sociais,	
muitas vezes estão segregados socialmente e permanecem, mesmo diante de tanto avanço tecnológico, na 
condição	de	“excluídos	digitais”.	E	nesse	aspecto	faz-se	necessário	que	o	processo	de	aprendizagem	aconteça	
por meio da interatividade, ou seja, na relação entre os sujeitos e o objeto do conhecimento.

O	referido	trabalho	tem	cujo	tema	“O	processo	de	aprendizagem	e	alfabetização	do	aluno	da	EJA	frente	
à inserção de novas tecnologias no ensino” e a metodologia desenvolvida direcionada a professores e alunos 
da EJA, visam conhecer melhor este cenário, reconhecendo de antemão as multiplicidades que se apresentam 
envolvidas,	como	serem	pertencentes	a	contexto	socioeconômicos	diferentes,	além	das	diferenças	individuais,	
principalmente	quanto	à	idade	dos	alunos	o	que	influencia	diretamente	nos	fazeres	do	professor	em	sala	
de aula.

Breve contextualização sobre a educação de jovens e adultos no Brasil

A Educação de Jovens e Adultos ao longo de todo período da história da Educação no Brasil, principalmente 
a partir do período de 1930 até os dias atuais, foi marcada por grandes avanços e retrocessos.

O	avanço	da	industrialização	e	as	exigências	da	elite	de	incorporação	das	massas	escolarizadas	às	linhas	
de	produção,	além	de	pressões	sociais	em	defesa	da	Educação	de	massas,	contribuíram	para	a	temática	da	
Educação	de	Jovens	e	Adultos	fosse	incorporada	nas	discussões	das	políticas	públicas	para	a	Educação.	Em	
1934 a Educação de Jovens e adultos passa a ser tarefa da União. Neste sentido começa-se a delinear as 
primeiras	ações	do	Estado	em	relação	a	esta	modalidade,	fomentadas	através	de	campanhas	financiadas	pelo	
fundo	nacional	de	ensino	primário,	que	passa	a	destinar	25%	dos	recursos	deste	à	educação	de	adolescentes	
e	adultos	analfabetos,	regulamentado	pelo	decreto	nº	19.513/1945.	Em	1947	o	então	ministério	da	educação	
(ministério	de	Educação	e	Saúde)	através	de	seu	departamento	de	Educação	funda	o	serviço	de	Educação	
de	Jovens	e	adultos,	que	culminava	com	campanhas	de	alfabetização	e	então,	a	partir	deste	contexto,	ainda	
que em processo de engatinhamento, a Educação de Jovens e Adultos torna-se mais relevante no cenário 
Educacional.

Com	a	primeira	LDB	4.024/61,	em	seu	artigo	99	determinava-se,	aos	maiores	de	16	anos,	o	certificado	de	
conclusão	de	curso	ginasial,	mediante	exames	de	madureza,	realizados	em	escolas	públicas.

No	cenário	das	políticas	públicas	implementadas	pelo	Estado,	observa-se	principalmente	nas	décadas	
de	1960	até	início	de	1980,	ações	que	visavam	atender	aos	interesses	capitalistas,	quanto	à	qualificação	de	
mão	de	obra,	neste	contexto	inicia-se	o	programa	de	combate	ao	analfabetismo	denominado	Cruzada	ABC	
(Cruzada de Ação básica Cristã).
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Em 1963, intelectuais de destaque atuaram juntos em movimentos populares em prol da Educação. E a 
grande referência de um novo paradigma nasceu de Paulo Freire, que revolucionou e pressionou o governo a 
estabelecer um plano e uma coordenação nacional para a Educação. Dessa forma, foi criado o Plano Nacional 
de Alfabetização, que objetivava a erradicação do analfabetismo em todo o Brasil, porém, com o golpe de 
1964, militares assumem o governo e interrompem a efetivação do Plano.

Contudo, a realidade de analfabetismo que assolava o Brasil permanecia gritante e o estado carregava 
o	fardo	do	fracasso	na	árdua	tarefa	de	exterminar	o	analfabetismo.	As	criticas	partiam	desde	a	limitação	do	
tempo para a aprendizagem, os modelos pedagógicos adotados, material pedagógico impróprio ao mundo 
adulto,	até	a	falta	de	consenso	com	as	diversidades	socioculturais	presentes	no	contexto	dos	adultos.

Com a derrocada da Cruzada ABC, cria-se o Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) já em 1967 
com	amparo	 legal	na	 lei	5.379/67.	Este	 se	destacou	pelas	experiências	de	alfabetização	considerando	
as	concepções	Freireanas,	tendo	se	perpetuado	até	1980,	quando	também	passa	a	ser	criticado	devido	a	
resultados	insuficientes	no	combate	ao	analfabetismo.

Enfim,	ainda	que	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	tenha	se	tornado	pauta	das	discussões	do	Estado,	desde	
a década de 1940, somente a partir de 1971 é que há uma legitimação da mesma, por força de Leie na lei 
5692/71 um capítulo é destinado a EJA.

A partir de 1988 sob pressão da sociedade civil, a Constituição Federal estende o direito a Educação básica 
aos	jovens	e	adultos,	afirmando	gratuidade	e	obrigatoriedade,	além	de	um	dever	do	Estado.

Em 1985 o Mobral é então substituído pelo programa Fundação Educar, tendo este um período curto 
de	existência	onde	fora	mais	tarde	–	em	1985	–	é	extinto	pelo	governo	Collor.	Neste	sentido	em	1990	há	
uma invisibilidade, um verdadeiro descaso por parte do Estado para os jovens e adultos. Neste cenário de 
invisibilidade e incertezas cria-se o MOVA que foi um movimento de alfabetização fruto da parceria da 
sociedade civil e o Estado, visando atender os interesses das classes e combater o analfabetismo.

A Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional vem redesenhar um novo enfoque a esta modalidade 
de	ensino,	cujo	maior	desafio	foi	garantir	aos	jovens	e	adultos	acesso	a	cultura	letrada,	possibilitando	uma	
participação	mais	ativa	por	parte	destes	e,	consequentemente,	novas	políticas	públicas	vão	se	redesenhando	
pelas	exigências	do	domínio	desta	cultura	e	das	novas	tecnologias	que	impõe	a	necessidade	de	inovação	no	
processo educacional. A LDBEN em seu artigo 37 e 38 declara:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou conti-
nuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
§	1º	Os	sistemas	de	ensino	assegurarão	gratuitamente	aos	jovens	e	aos	adultos,	que	não	puderam	
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características	do	alunado,	seus	interesses,	condições	de	vida	e	de	trabalho,	mediante	cursos	e	exames.
§	2º	O	Poder	Público	viabilizará	e	estimulará	o	acesso	e	a	permanência	do	trabalhador	na	escola,	
mediante	ações	integradas	e	complementares	entre	si.
§	3º	A	educação	de	 jovens	e	adultos	deverá	articular-se,	preferencialmente,	com	a	educação	
profissional,	na	forma	do	regulamento.	.
Art.	38.	Os	sistemas	de	ensino	manterão	cursos	e	exames	supletivos,	que	compreenderão	a	base	
nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.
§	1º	Os	exames	a	que	se	refere	este	artigo	realizar-se-ão:
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;
II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.
§	2º	Os	conhecimentos	e	habilidades	adquiridos	pelos	educandos	por	meios	 informais	 serão	
aferidos	e	reconhecidos	mediante	exames.

Além	disso,	algumas	ações	marcam	o	contexto	de	implementação	da	EJA,	como	a	aprovação	em	2000,	
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, regulamentada pelo parecer  
nº	11/2000-CEB/CNE.	Em	2004	no	intuito	de	abolir	o	analfabetismo	e	primar	pela	cidadania	o	governo	lança	
o Programa Brasil alfabetizado.
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Mesmo	diante	de	todas	as	políticas	públicas	e	ações	realizadas,	os	dados	de	analfabetismo	no	Brasil	
ainda são preocupantes e estão ligados a grande injustiça social, a vulnerabilidade, a falta de oportunidade, 
a	concentração	de	renda,	o	número	de	pessoas	de	baixa	renda,	são	em	grande	maioria,	sujeitos	segregados	
socialmente que não tiveram oportunidade de estudar.

A grande população que hoje se insere nos programas de Educação de Jovens e Adultos, está em busca 
de	melhorar	suas	condições	de	vida,	quer	seja	na	busca	por	melhores	condições	de	trabalho,	quer	seja	na	
simples	inserção	ao	mundo	letrado,	uma	vez	que	crescem	as	expectativas	educativas	nas	sociedades	atuais.	
Dados Censo do IBGE mostram as realidades acerca do analfabetismo,

O	estudo	mostra,	por	exemplo,	que,	embora	no	país	como	um	todo,	a	taxa	de	analfabetismo	da	

população	de	15	anos	ou	mais	de	idade	tenha	se	reduzido	de	13,63%	em	2000	para	9,6%	em	2010,	

ainda	chega	a	28%	nos	municípios	com	até	50	mil	habitantes	na	região	Nordeste.	Além	disso,	o	

percentual	de	analfabetos	entre	pretos	(14,4%)	e	pardos	(13,0%)	era,	em	2010,	quase	o	triplo	dos	

brancos	(5,9%).	No	caso	do	analfabetismo	de	jovens,	a	situação	da	região	Nordeste	era	também	

preocupante, na medida em que mais de ½ milhão de pessoas de 15 a 24 anos de idade (502.124) 

declararam	que	não	sabiam	ler	e	escrever.	Na	região	do	Semiárido	a	taxa	de	analfabetismo	tam-

bém	foi	bem	mais	elevada	do	que	a	média	obtida	para	o	país,	mas	teve	uma	redução	de	32,6%,	

em	2000,	para	24,3%,	em	2010.	Entre	os	analfabetos	residentes	nessa	região,	65%	eram	pessoas	

maiores de 60 anos de idade. (IBGE, 2010)

É na educação de jovens e adultos que tanto estes sujeitos, a sociedade civil, quanto o Estado vê a 
possibilidade	de	driblar	o	analfabetismo	adulto	no	país.	Por	outro	lado,	o	grande	desafio	da	EJA	é	interagir	
com	estes	alunos	de	modo	a	produzir	conhecimentos,	levando	em	conta	as	múltiplas	realidades	social	e	
cultural, fazendo-os, sobretudo se sentirem sujeitos ativos e participantes da sociedade.

Paulo Freire em seu trabalho educativo com adultos diz que a alfabetização tem um papel essencial na 
inclusão de adultos em uma sociedade que privilegia a linguagem falada e escrita. Porém, ele completa que é 
necessário primar por formar nos que estão sendo alfabetizados uma consciência crítica. A escola como parte 
da sociedade em constantes mudanças, deve atender as necessidades dos alunos levando em conta todas as 
transformações	sociais.	Para	Freire	“O	homem	integra-se	e	não	se	acomoda”	(FREIRE,	1979,	p.31).	Porém	um	
dilema	que	se	impera	é	que	muitas	vezes	a	escola,	ainda	que	inserida	num	contexto	social	de	mudanças,	se	
mantém	distantes	destas	transformações	e	se	fecha	em	seus	próprios	conceitos.

Freire	 (1979)	aborda	que	não	existe	dilema	entre	 tecnologia	e	humanismo,	e	menciona	que	 “O	erro	
desta concepção é tão nefasto como o erro da sua contrária [...] que vê na tecnologia a razão dos males do 
homem	moderno	[...]	humanismo	e	tecnologia	não	se	excluem”.	Ele	ainda	Completa:	“Se	meu	compromisso	é	
realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, de sua libertação, não posso por isso 
mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as quais me vou instrumentando para melhor lutar por 
esta causa”. (FREIRE, 1979, p.22).

Nota-se nas ideias de Freire a importância que ele dispensa a uma educação que não engesse, não 
limite,	caminhe	de	mãos	dadas	com	as	transformações,	que	acolha	o	velho	e	o	novo.	Neste	aspecto,	vemos	
a	necessidade	em	aproximar	as	práticas	e	vivencias	escolares	ao	uso	das	tecnologias	em	sala	de	aula,	como	
recurso favorável a aprendizagem.

Considerações acerca do uso das tecnologias na EJA
Nosso	contexto	social	vem	sendo	marcado	por	transformações	consideráveis,	principalmente	no	cenário	

das	 revoluções	 tecnológicas,	paralelo	a	 isso	há	uma	grande	diversidade	social	e	cultural,	que	acentua	
diferenças globais e locais em uma era de globalização. Em todo percurso da educação, a tecnologia esteve 
sempre presente, através da utilização do giz e da lousa, do uso de livros didáticos e o uso da tecnologia 
moderna e meios de comunicação atuais. Numerosos avanços aconteceram em relação às tecnologias, como 
a	modernização	e	difusão	dos	computadores.	Para	Giroux	(1992),	a	escola	não	foge	a	essas	mudanças	uma	vez	
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que como instituição social está ligada socialmente, economicamente, politicamente e culturalmente a todos 
os processos e atores sociais. Assim, a abordagem das tecnologias de comunicação, com uso de computadores 
em	sala	de	aula	evidencia	a	importância	da	aproximação	do	currículo	escolar	com	as	realidades	atuais.	Por	
outro	lado,	o	uso	desta	tecnologia	tem	sido	amedontrador	nas	vivências	de	um	grande	número	de	alunos,	
bem como para alguns professores, que ainda permanecem resistentes à utilização destes recursos como 
mecanismos facilitadores nos processos ensino-aprendizagem, ainda que o computador faça parte do 
cotidiano	da	maioria	da	população	à	utilização	destes	ainda	é	um	desafio.

O	processo	de	globalização	trouxe	consigo	o	surgimento	da	sociedade	da	informação	e	o	surgimento	de	
novas	e	tecnologias,	com	isso,	além	da	busca	pelo	combate	ao	analfabetismo	já	existente	de	modo	formal,	
há	que	se	enfrentar	agora	um	novo	desafio,	combater	também	o	analfabetismo	digital,	que	torna	a	sociedade	
ainda	mais	excludente.

A	EJA	em	suas	funções	se	objetiva	a	inclusão	social,	inserção	no	mercado	de	trabalho	e	pleno	exercício	
da cidadania, com base nisso há de se considerar em seu processo ensino aprendizagem e em seu currículo a 
inserção e inclusão destes sujeitos ao mundo globalizado, com todos os avanços tecnológicos que envolvem 
a	sociedade.	Contudo,	muitas	dificuldades	impedem	que	a	escola	caminhe	pareada	com	tamanhas	inovações,	
como	neste	caso,	a	indisponibilidade	de	computadores,	dificuldades	de	acesso	à	internet,	falta	de	qualificação	
profissional	e	capacitação	dos	docentes.

Nos	espaços	escolares,	a	informática	é	um	temeroso	desafio	que	os	professores	têm	de	superar,	estes	se	
sentem	inseguros	para	enfrentar	a	infinidade	de	possibilidades	oferecidas	pela	ferramenta.

O	maior	desafio	dos	educadores	está	em	saber	 lidar	com	as	várias	possibilidades	que	surgem	com	a	
inserção das tecnologias e dos computadores nos espaços escolares. Porém, na entrevista foi possível 
vislumbrar que o comprometimento e o reconhecimento de que os processos de ensino aprendizagem 
apresentam	uma	metodologia	bastante	diversificada,	que	esta	aprendizagem	ocorre	a	partir	de	um	contexto	
social que a cada dia se nutre dessas tecnologias e, portanto, envolver o aluno, despertá-lo a aprender lidar 
com o computador, com atividades pedagógicas é essencial.

Brandão	e	Guareschi	(2006,	p.42)	consideram	que	“utilizar-se	da	informática	educativa	com	objetivos	pré-
estabelecidos	e	um	planejamento	adequado	permite	desenvolver	algumas	ações	pedagógicas	praticamente	
impossíveis	com	os	recursos	tradicionais”.	Neste	aspecto	se	justifica	a	importância	da	formação	dos	professores	
e a importância da inserção das TICs nos currículos, Brandão e Guareschi, enfatizam:

Se percebe a fundamental importância de os futuros educadores se apropriarem desse conhe-
cimento	para	que,	no	exercício	de	sua	profissão,	possam	utilizar	o	computador	na	sala	de	aula	
de	forma	adequada,	desenvolvendo	atividades	fundamentadas	em	pressupostos	científicos	que	
promovam	ações	pedagógicas	mais	íntegras	e	profícuas,	enriquecendo	o	seu	trabalho	e	oportuni-
zando ambientes de aprendizagem que possam interferir nos níveis de desenvolvimento mental 
e	intelectual	dos	aprendizes.	(BRANDÃO	E	GUARESCHI,	2006,	p	44).

Neste sentido, as escolas devem atualizar seus fazeres e oferecer um ensino que responda às demandas 
atuais, em que alunos e professores compreendam e se apropriem dos atuais recursos tecnológicos de modo 
a favorecer e ampliar a construção de novos conhecimentos.

Descrição e análise dos dados

Este trabalho trata da análise em torno do processo de aprendizagem e alfabetização do aluno da 
EJA	frente	à	inserção	de	novas	tecnologias	no	ensino.	Quanto	aos	procedimentos	utilizados	a	fim	de	dar	
sustentabilidade	à	pesquisa,	num	primeiro	momento	 foi	 realizada	a	pesquisa	bibliográfica	e	pesquisa	
documental utilizando-se registros da Instituição de Ensino cuja pesquisa se deu, o que permitiu mais 
informações	sobre	o	assunto	e	que	subsidiaram	o	conteúdo	teórico	do	trabalho.

A Educação de Jovens e adultos no município de Cachoeiro de Itapemirim, não diferente da realidade de 
todo	pais,	se	concretiza	permeada	de	avanços	e	retrocessos,	e	alguns	desafios	foram	apontados	no	Plano	
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Estratégico	do	Município	como:	“Erradicar	o	analfabetismo	na	população	jovem	(de	07	a	24	anos);	reduzir	para	
menos	de	5%	o	analfabetismo	na	população	adulta	(15	anos	a	mais);	[...]	Elevar	a	média	de	anos	de	estudo	da	
população	jovem	adulta”.	(CACHOEIRO	21/PE-CI,	2005,	p.100).	Com	base	nestes	desafios	várias	estratégias	e	
projetos são formulados e implementados.

Além	disso,	o	Plano	Municipal	de	Educação	aponta	para	as	Políticas	Educacionais	visando	auxiliar	na	
diminuição	dos	índices	de	analfabetismo	e	traz	em	sua	meta	09,	“Elevar	a	taxa	de	alfabetização	da	população	
com	15	(quinze)	anos	ou	mais	para	93,5%	(noventa	e	três	inteiros	e	cinco	décimos	por	cento)	até	2017	e,	
até	o	final	da	vigência	deste	PME,	reduzir	em	50%	(cinquenta	por	cento)	a	taxa	de	analfabetismo	absoluto	
ou funcional”, de modo a colaborar com o Estado quanto a oferta e não obstante das diretrizes Nacionais, 
devendo	cumprir	as	funções	de	reparadora,	equalizadora	e	qualificadora.

A	busca	pelos	dados	empíricos	se	deuem	uma	escola	Estadual	com	oferta	de	EJA	1º	segmento,	funcionando	
uma	turma	multisseriada,	com	1º,	2º,	3º	anos	de	alfabetização	e	3º,	4º	e	5º	ano	de	pós-alfabetização,	totalizando	
22 alunos.

Através de pesquisa de campo foi possível conhecer o ambiente escolar, os diferentes fazeres que 
perpassam desde as rotinas, à aplicação do currículo e de que forma estão presentes as garantias no 
projeto	político	pedagógico,	para	que	estes	fazeres	realmente	tenham	significância	e	de	fato	atendam	as	
reais necessidades dos alunos nas diferentes perspectivas atuais. Foi possível ainda, realizar um período 
de observação sistemática aos momentos de planejamentos com professores e pedagogo, neste foram 
realizadas duas visitas, com registro em caderno de observação. Foram realizados ainda observação 
sistemática no laboratório de informática e como se dá as rotinas naquele ambiente. Ainda dentro desta 
abordagem foi possível perceber nos momentos em sala de aula a reciprocidade e o entusiasmo dos 
alunos, os momentos de roda de conversa que são dinamizados nos momentos de recreio, promovendo 
sempre a interação entre os envolvidos nos fazeres escolares. Percebeu-se ainda como se dá a utilização 
do	laboratório	de	informática,	que	acontece	especificamente	em	um	dia	pré-estabelecido,	com	a	presença	
de um responsável pela manutenção e zelo dos computadores, não há na escola um monitor para trabalho 
junto aos alunos, no intuito de acompanhar este processo de aprendizagem, o mesmo acontece com o 
professor	da	sala,	que	neste	dia	prepara	sua	aula	de	modo	a	explorar	este	recurso,	com	atividades	de	
pesquisas e jogos educativos.

A	forma	com	que	os	alunos	respondem	a	estas	aulas	é	muito	influenciada	pelas	diferentes	idades	entre	
20	a	60	anos,	porém,	ainda	assim,	mesmo	com	suas	dificuldades	e	limitações	todos	se	interessam	pela	aula.

Nos	momentos	de	planejamentos	há	uma	preocupação	dos	envolvidos	em	atender	as	expectativas	sociais	
e pessoais dos sujeitos.

As abordagens e método utilizado se efetivaram por meio de estudo qualitativo e os dados obtidos serviram 
de fundamentação empírica para a construção da base teórica deste trabalho.

Considerações finais

A	realização	deste	trabalho	foi	um	desafio,	cuja	temática	se	objetivou	antes	de	tudo	fundamentar-se	
teoricamente	sobre	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	e	o	grande	desafio	de	lidar	com	o	uso	da	tecnologia,	dos	
computadores em sala de aula, que apesar de parecer comum e algo da vivência de todos, ainda se apresenta 
como um fantasma nos cotidianos escolares. Durante toda a pesquisa, percebeu-se que os esforços em busca 
de mudanças no cenário educacional e reformulação que vão desde a simples dinamização das aulas até o 
repensar do currículo de modo a se apropriar dos recursos tecnológicos em fazeres na sala de aula, são de 
fato urgentes e necessários.

As	respostas	encontradas	durante	todo	o	transcorrer	deste	estudo	permitiram	confirmar	que	as	dificuldades	
que se apresentam são de fato reais e um grande empecilho quanto à qualidade do trabalho na EJA, ainda 
que	existam	ações	no	sentido	de	superar	as	dificuldades	estas	não	atendem	ao	que	de	fato	é	demandado	
socialmente hoje.
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Em	relação	ao	público	da	EJA,	à	turma	é	bem	heterogênea,	o	que	ora	contribui	muito,	principalmente	
nas	trocas	de	experiências	e	ora	é	um	dos	fatores	que	emperram	o	resultado	mais	satisfatório	nos	processos	
ensino aprendizagem.

A	escola	não	é	uma	extensão	da	sociedade	ou	vice-versa,	ela	é	sim	uma	instituição	social	e	a	vida	em	
sociedade	se	entrelaça	nos	seus	tempos	e	espaços,	e	esta	relação	deve	ser	a	mais	significativa	possível.	Neste	
sentido tomando ainda por base que as aprendizagens dos adultos se constroem a partir de suas vivências, 
nas	relações	que	estabelecem	e	a	partir	dos	conhecimentos	prévios	que	já	tem	adquirido,	vemos	claramente	
que	as	dificuldades	no	acesso	e	uso	das	tecnologias	em	sala	de	aula	ocorrem	principalmente	por	conta	do	
que	podemos	chamar	de	exclusão	digital	ou	exclusão	tecnológica.	Se	nos	questionarmos	quem	são	os	alunos	
que	hoje	frequentam	a	EJA,	com	certeza	encontraremos	resposta	que	justificam	esta	exclusão.

Por	fim,	este	trabalho	possibilitou	inferir	que	mesmo	diante	do	empenho	demonstrado	pelos	sujeitos	da	
instituição escolar e por mais entusiasmo por parte dos alunos, há ainda necessidade de se avançar no sentido 
reduzir	a	condição	de	exclusão	tecnológica	que	assola	socialmente	uma	grande	parcela	da	sociedade,	muitos	
são ainda os percalços que se apresentam no todo da realidade escolar da EJA no município de Cachoeiro de 
Itapemirim, principalmente quanto à inserção social dos alunos oriundos de uma população mais segregada 
socialmente.

A	intenção	desta	pesquisa	não	foi	esvaziar	e	tampouco	finalizar	a	discussão	a	respeito	desse	tema,	mais	
trazer	à	tona	inquietações	que	venham	gerar	estudos	posteriores.
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O ditado e a cópia como exercícios de escrita na EJA: 
problematizações em torno da produção textual

Erica Bastos da Silva
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo: Este	trabalho	tem	o	objetivo	de	apresentar	algumas	reflexões	sobre	o	ditado	e	a	cópia	como	exercício	
de escrita em classes da Educação de Jovens e Adultos. O artigo é um recorte da pesquisa de doutorado que 
visou	conhecer	algumas	percepções	dos	educandos	e	educadores	sobre	os	processos	de	aprendizagem	da	
leitura,	escrita	e	oralidade	na	EJA,	considerando	as	singularidades	dos	sujeitos	e	estabelecendo	relações	com	
os	usos	sociais	da	língua.	Para	o	desenvolvimento	deste	estudo,	fiz	uma	pesquisa	etnográfica	numa	escola	da	
rede	pública	estadual	do	município	de	Salvador.	Realizei	entrevistas	semiestruturadas	com	alunos	e	professores	
e	observações	de	aula.	Utilizei	a	análise	de	conteúdo	com	técnica	principal	para	apreciação	dos	dados.	Espero	
que	este	trabalho	contribua	para	uma	qualificação	do	olhar	sobre	o	ensino	da	escrita	na	EJA	e	destaco	ainda	a	
importância de ouvir atentamente os sujeitos nos momentos de repensar a educação ofertada na EJA.
Palavras-chave: Práticas de Escrita na EJA. Ditado. Cópia.

Introdução

 Gastei uma hora pensando em um verso

 que a pena não quer escrever. 

 No entanto ele está cá dentro

 inquieto, vivo. 

 Ele está cá dentro

 e não quer sair.

 Mas a poesia deste momento

 inunda minha vida inteira.

    Drummond

“O	verso	está	aqui	dentro,	inquieto,	vivo	e	não	quer	sair,	a	pena	não	quer	escrever”.	Esse	trecho	do	poema	do	
Drummond	nos	remete	aos	desafios	enfrentados	pelas	pessoas	que	escrevem	cotidianamente.	Pensar	o	texto,	
elaborar a escrita, escolher as palavras, corrigir, travar, recomeçar, reescrever. São rotinas que perpassam o 
exercício	de	produção	textual.	Há	inspiração	que	às	vezes	não	vem,	há	palavras	que	não	saem	e	há	ideias	que	
estão	em	nossas	cabeças,	mas	que	a	“pena”,	ou	a	caneta,	ou	a	tecla	do	computador,	não	querem	escrever.	As	
pessoas que possuem a escrita em sua rotina sabem que esses comportamentos escritores são recorrentes 
no	exercício	de	produção	textual	e	que,	a	partir	deles,	tecemos	as	belezuras	dos	textos	que	escrevemos.

Entretanto,	ainda	observamos	em	contextos	escolares,	práticas	de	escrita	que	não	coadunam	com	o	
exercício	de	produção	textual	e,	por	vezes,	limitam	e	empobrecem	a	formação	de	sujeitos	escritores.	Por	
outro	lado,	esses	mesmos	contextos	surpreendem	e	nos	apresentam	a	formação	de	escritores	num	exercício	
colaborativo e solidário, no âmbito dos usos sociais da escrita.

Nesse sentido, para este III Congresso Brasileiro de Alfabetização,	apresentarei	algumas	discussões	sobre	
as	percepções	de	docentes	e	discentes	acerca	do	processo	de	aprendizado	da	escrita	nas	classes	da	EJA,	
considerando	o	contexto	pesquisado	e	as	subjetividades	dos	atores	envolvidos.

Considerações metodológicas

Para	a	realização	deste	trabalho,	optei	por	fazer	uma	pesquisa	etnográfica	em	uma	escola	da	rede	pública	
estadual do município de Salvador. A escola se destaca por ser um Centro de EJA, em que funciona a Educação 
de Jovens e Adultos nos turnos matutino, vespertino e noturno e também em toda a Educação Básica.
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Nos limites deste artigo, não farei detalhamentos longos sobre o trabalho de campo, mas reitero que 
busquei	ouvir	os	sujeitos,	com	seus	falares,	desejos,	saberes	e	afetos.	Nesse	exercício	quis	ouvi-los,	atentando	
para	suas	demandas	educativas,	para	que	essa	escuta	sensível	pudesse	propiciar	reflexões	sobre	a	educação	
ofertada	na	EJA,	abarcando,	assim,	as	suas	complexidades.

O trabalho de campo teve duração de 7 (meses) e aconteceu em duas turmas do Tempo Formativo I que 
estão em processo de alfabetização, contemplando as duas professoras e 14 discentes. Pude conviver e 
aprender	com	os	sujeitos	por	meio	de	entrevistas,	conversas	informais	e	observações	de	aula.	Nesse	sentindo,	
os	posicionamentos	críticos	emergiram	por	meio	da	convivência,	bem	como,	as	percepções	dos	sujeitos	sobre	
seus aprendizados naquele espaço.

Para	fazer	a	análise	dos	dados	coletados,	utilizei	a	análise	do	conteúdo,	pautada	em	Bardin	(2004).	Assim,	
as análises são apresentadas a partir das categorias que emergiram desse trabalho de campo. Reitero, no 
entanto,	que	a	análise	de	conteúdo	não	foi	considerada	e	trabalhada	como	modelo	exato	e	rígido.	Mesmo	
Bardin	(2004)	rejeita	esta	ideia	de	rigidez	e	de	completude,	deixando	claro	que	a	sua	proposta	da	análise	de	
conteúdo	acaba	oscilando	entre	dois	polos	que	envolvem	a	investigação	científica:	o	rigor	da	objetividade,	
da	cientificidade,	e	a	riqueza	da	subjetividade.	Nesse	sentido,	a	técnica	tem	como	propósito	alcançar	o	rigor	
científico	necessário,	mas	não	a	rigidez	inválida,	que	não	condiz	mais	com	tempos	atuais,	antes	trazendo	
diálogos que contribuam para a produção do conhecimento que atenda aos anseios da contemporaneidade 
(MOZZATO e GRZYBOVSKI, 2011).

Assim,	no	próximo	tópico,	apresentarei	as	categorias	que	emergiram	sobre	o	lugar	do	trabalho	com	a	
escrita nas classes pesquisadas.

Práticas de escrita nas classes da EJA: o ditado e a cópia

Em	nosso	contexto	contemporâneo	e	urbano,	os	 sujeitos	da	EJA	vivem	em	uma	sociedade	 letrada.	 
A	escrita	se	faz	necessária	para	atividades	cotidianas,	como,	por	exemplo,	assinatura	do	próprio	nome	em	um	
documento, ou para escrever uma mensagem no smartphone, em redes sociais, na escrita de uma redação 
para	um	processo	seletivo,	entre	outras	aparições.	Soares	(2000)	nos	diz	que,	a	cada	momento,	multiplicam-
se as demandas por práticas de leitura e de escrita, não só na chamada cultura do papel, mas também na 
nova	cultura	da	tela,	com	os	meios	eletrônicos.	Entretanto,	na	escola	pesquisada	encontrei	outras	motivações	
para a realização da escrita, como escrever em um documento o nome do mês que se desejava tirar férias, 
nomes	de	produtos	cosméticos,	poemas,	cartas	de	amor,	reivindicações	para	a	gestora	da	escola;	atividades	
de	escrita	que	permeavam	o	cotidiano	dos	discentes	e	que	só	a	produção	textual	poderia	garantir	que	esses	
textos	fossem	elaborados.	No	trabalho	de	campo,	percebi	também	que	todos	os	discentes	sabiam	escrever	
o	próprio	nome,	mas	nas	salas	de	aula	as	atividades	de	escrita	eram	restritas	e	eram	parcos	os	exercícios	de	
produção	textual.	Seguindo,	talvez,	uma	tradição	gramatical	advinda	de	escolas	frequentadas	anteriormente,	
a vibração dos discentes acontecia quando estes escreviam uma palavra grafada corretamente, em termos de 
ortografia.	Vi	prioritariamente	três	atividades	envolvendo	a	escrita,	que	elencam	as	categorias	trabalhadas	
neste	artigo:	1	–	O	ditado	de	palavras,	que	se	configurou	como	a	atividade	preferida	pelos	discentes	no	que	
se	refere	ao	exercício	de	escrever;	2	–	Atividades	de	cópia	do	quadro	para	o	caderno;	3	–	A	entrega	de	figuras	
com um traço ao lado para que os discentes colocassem o nome do objeto representado.

Vejamos o que os discentes falaram sobre seu próprio aprendizado quando questiono em que atividade 
de escrita eles sentem que mais aprenderam a escrever:

No ditado eu aprendo as letras... Formar as palavras com algumas letras que estão faltando.

Aluno A

Mesmo assim eu errando é quando ela passa palavra pra gente escrever. É ditado, aí mesmo assim 

errando eu olho e vejo que eu como poucas letras, mas como letra e escrevo assim comendo as letras.

Aluna C
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O ditado. O ditado me ajuda muito porque vejo como as palavras são escritas e assim até ensino 

ao	meu	filho	as	palavras	corretas.

Aluno D

No ditado eu vou aprender até mesmo escrever certo, as palavras certas, entender melhor.

Aluno F

Eu estou melhorando na escrita com a atividade do ditado de palavras.

Aluno B

Eu gosto mais do ditado. Porque eu quando estudava o que a professora passava mais era ditado 

de palavras, e aí eu peguei a gostar das palavras que a professora prescrevia pra gente fazer, 

palavras de nomes de pessoas, nomes de casas próprias, nomes próprios [...] muitas palavras assim 

com	dificuldade	e	aí	eu	ficava	me	dedicando	pra	aprender	e	aí	eu	comecei	a	gostar,	comecei	a	

me dedicar e eu gosto muito de ditado.

Aluna H

Eu gosto do ditado, porque assim eu aprendo a escrever as palavras certas.

Aluno G

Para escrever eu gosto de ditado.

Aluno I

Percebamos pelos depoimentos acima que dos quatorze alunos que entrevistei, oito pontuaram o ditado 
como	a	principal	atividade	que	os	auxilia	no	exercício	de	aprendizagem	da	escrita. O enfoque do saber 
escrever	se	pauta	na	escrita	ortograficamente	correta.	Ressalto	que	o	ditado	é	uma	atividade	importante	
no	exercício	de	aprendizado	da	ortografia	e	conhecimento	de	vocábulos;	no	entanto,	ele	não	se	configura	
como	atividade	de	produção	 textual	que	 trate,	por	exemplo,	de	aspectos	como	coesão,	coerência	e	do	
reconhecimento da escrita como instrumento de comunicação e preservação da memória. Nesse aspecto, 
conforme	vimos	nas	observações	das	aulas,	as	atividades	de	escrita	são	restritas	e	os	discentes	respondem	
no	momento	da	entrevista	a	sua	predileção	de	grafia	com	base	nas	atividades,	as	quais	eles	têm	acesso	nas	
práticas escolares. Kleiman (2005) nos provoca a ensinar aos discentes práticas de letramento. Em se tratando 
da	escrita,	ela	propõe	atividades	de	troca	de	cartas,	de	comentar	notícias	no	papel,	de	escrever	informações	
pertinentes para a realização de uma tarefa, entre outras propostas. Em se tratando desta pesquisa, proponho 
uma escuta dos discentes sobre suas demandas e desejos de escrita. Assim é interessante que as práticas 
de letramento partam, especialmente, dessa atividade de escuta sensível, ao mesmo tempo em que se 
proponha práticas pedagógicas que ampliem o repertório de atividades escritas, despertando, talvez, e por 
consequência,	gosto	e	hábito	pelas	atividades	de	produção	textual.

Fiquei instigada em conhecer mais sobre a compreensão desses discentes acerca do processo de escrita, 
especialmente pensando nos usos sociais desse aprendizado. No geral, eles consideram escrever uma 
atividade	muito	difícil,	e	não	se	percebem	como	sujeitos	que	podem	produzir	textos,	embora	exista	esse	
desejo,	e,	em	alguns	casos,	até	os	produzam.	No	trabalho	de	campo	encontrei,	por	exemplo,	um	aluno	que	é	
poeta, pergunto como ele faz para decorar os próprios poemas. Ele diz que memoriza ou que escreve com o 
auxílio	de	alguém.	Nesse	aspecto,	dialogo	com	as	contribuições	de	Lerner	(2002)	sobre	os	comportamentos	
escritores,	no	 intuito	de	refletir	sobre	eles	e,	num	exercício	dialógico,	pensarmos	em	práticas	de	escrita	
na EJA que dialoguem com as que são realizadas por qualquer escritor. Para a autora atividades como o 
planejamento,	a	textualização,	as	atividades	de	revisão,	a	previsão	dos	futuros	leitores	etc.	devem	integrar	
o trabalho de formação de escritores.
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As atividades com comportamentos escritores precisam também adentrar nas salas de aula para que 
o próprio processo de aprendizado da escrita seja compreendido. Muito comumente em campo ouvi os 
discentes	dizendo	que	“comiam	letras”,	que	não	sabiam	a	grafia	de	determinadas	palavras	e,	por	vezes,	diziam	
que	a	cabeça	não	estava	“mais	boa”	para	aprender	a	escrever,	que	não	tinham	tempo	para	fazer	atividades	
em casa. Assim, mais uma vez, reitero a necessidade de trabalho com comportamentos escritores nas salas 
de	aula	como	conteúdos	que	precisam	ser	abordados.	O	aprendizado	da	escrita	não	se	resume	à	escrita	da	
grafia	correta	de	uma	palavra;	ele	acontece	quando	esta	se	torna	uma	ferramenta	de	comunicação	e	memória.	
Comunicação	com	outros	sujeitos,	ou	consigo	próprio.	Para	que	isso	se	concretize,	as	concepções	sobre	o	
aprendizado	da	escrita	precisam	ser	ampliadas,	e	os	sujeitos	da	EJA,	ouvidos,	pois,	em	suas	falas,	expressam-
se	desejos	e	demandas	de	aprendizagem	que	podem	possibilitar	uma	ressignificação	da	educação	escolar	
ofertada para a EJA. Do mesmo modo que os escutamos, precisamos apresentar possibilidades de ampliação 
das práticas escritoras. Vejamos uma fala interessante de um dos discentes pesquisados:

Eu acho que deveria trabalhar mais a escrita e as palavras porque é onde tem o desenvolvimento 

do... meu desenvolvimento mais é isso aí porque se colocar no quadro uma coisa eu não vou saber 

[...] Tem que trabalhar a escrita de outro jeito, sei lá...

Aluno A

Reitero,	com	a	fala	do	aluno,	a	necessidade	de	escuta	dos	sujeitos	da	EJA,	da	compreensão	das	percepções	
que esses sujeitos têm sobre seu processo educativo. Urge	a	necessidade	de	conhecermos	esses	 “outros”	
sujeitos	que	estão	nos	espaços	educativos	 formais	para	que	possamos	construir	 “outras”	pedagogias	que	
dialoguem	e	façam	com	que	os	sujeitos	avancem	no	aprendizado.	Ainda	é	referência	para	nós	a	experiência	de	
alfabetização proposta por Paulo Freire na década de 1960 do século passado. No II Encontro Internacional de 
Alfabetização1 de Adultos, a pesquisadora Nilcéa Lemos Pelandré, da Universidade Federal de Santa Catarina, 
questionou	a	experiência	de	Angicos	e	foi	encontrar	esses	sujeitos	alfabetizados	naquela	época	para	saber	
se estes ainda sabiam ler e escrever. O diálogo com esses sujeitos permitiu à pesquisadora compreender 
que	houve	aprendizado	significativo	condizente	com	o	contexto	em	que	foi	aplicado	e	os	educandos	foram	
motivados a aprender, e aprenderam a leitura e a escrita, ancorados em práticas de letramento que atendiam 
aos seus interesses. Arroyo (2011) destaca que na pedagogia da prática da liberdade e do oprimido, o foco do 
aprendizado	é	o	sujeito,	num	exercício	de	reeducação	da	sensibilidade	pedagógica	para	captar	os	oprimidos	
como sujeitos da sua educação, de construção de saberes, conhecimentos, valores e cultura. Assim, neste 
trabalho, apresento os dizeres dos educandos com o objetivo de repensarmos e reinventarmos a tradição 
escolar, que ainda persiste na realização de práticas que não garantem o efetivo aprendizado da escrita. 
O	desafio	é	ultrapassarmos	os	discursos	de	que	os	educandos	não	aprendem	e	pensar	 juntamente	com	
eles em propostas pedagógicas inovadoras que garantam o aprendizado. Nesse aspecto, não precisamos 
necessariamente	 reaplicarmos	a	experiência	de	Freire,	mas	nos	ancorarmos	em	seus	princípios	políticos,	
pedagógicos e humanitários e construirmos práticas que garantam um aprendizado de escrita condizente com 
as demandas contemporâneas. Vejamos algumas falas dos discentes da EJA sobre seus desejos de aprendizado:

Lá na loja onde eu trabalho como segurança os vendedores trabalham utilizando computador. 

A	Escola	devia	ensinar	a	mexer	no	computador,	tem	laboratório	e	tal.

Aluno B

Aqui na escola está trabalhando muito com conta, armar conta, fazer conta, isso eu já sei, enten-

deu?	É,	conta	eu	“vou	embora”.	Não	estou	precisando	de	conta,	estou	precisando	é	de	escrever	e	ler.

Aluno F

1 O encontro ocorreu na cidade do Salvador, entre os dias 8 e 11 de novembro de 2015, e foi promovido pela Universidade do Estado da 
Bahia. Mais informações no site: http://www.alfaeeja.com/
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Acho que a gente devia trabalhar com computador, biblioteca, aprender a fazer pesquisa, a 

estudar melhor.

Aluno G

Eu queria escrever uma carta para ela [referindo-se à esposa], mas como? Nem eu sei escrever, 

nem ela sabe ler.

Aluno A

Percebamos que um caminho possível para construirmos uma escola que ensine a escrever é também ouvir 
os educandos nas suas demandas e desejos de aprendizagem, inovando, pensando em práticas pedagógicas 
que dão resultados. A atenção à presença dos sujeitos, saber onde estes trabalham, como se entendem como 
sujeitos na escola e em outros espaços sociais é um caminho possível para a construção de uma educação 
escolar para a EJA que dialogue com os usos sociais da leitura e da escrita. A educação para EJA precisa 
romper com a tradição que nasceu com a missão colonialista de homogeneizar o mundo, obliterando as 
diferenças culturais (SANTOS, 2005) e se reconstruir através do diálogo e consideração das vozes dos sujeitos 
que a constituem.

Assim,	dentro	de	uma	prática	contextualizada,	é	importante	que	os	discentes	se	sintam	agentes	do	processo	
de	construção	do	conhecimento.	Ao	ouvirmos	o	que	eles	têm	a	nos	dizer,	utilizando	esses	dizeres	na	execução	
de	nossas	aulas,	possivelmente	as	práticas	de	escrita	serão	mais	exitosas.

Trago ainda para ampliar a discussão uma fala da professora B, que, timidamente, me confessa que 
trabalha a aprendizagem da leitura e também da escrita a partir dos métodos sintéticos. Ela me diz o seguinte:

Se	o	aluno	ainda	não	sabe	escrever,	como	colocar	um	texto?	Coloco	sílabas,	palavras,	para	depois	

virem outras coisas...ampliar...

Efetivamente, interagir com uma docente que parte de métodos sintéticos para alfabetizar foi para mim 
um	exercício	difícil	e	desafiador.	Quis,	no	entanto,	compreender	o	outro	sobre	o	ponto	de	vista	do	outro.	 
A professora me disse que percebia avanços no aprendizado quando trabalhava a leitura e a escrita partindo 
de	palavras.	Os	textos	propostos	nos	livros	eram	muito	grandes	e,	para	ela,	não	fazia	sentido	trabalhar	esses	
textos	longos	com	alunos	que	ainda	não	sabiam	ler.	Nem	eles	podiam	responder	perguntas	dos	textos	que	
demandavam	respostas	extensas.	Assim,	ela	começava	das	unidades	menores	para	as	maiores	e	dizia	que	o	
aprendizado dos discentes melhorou com essa abordagem pedagógica.

Quero destacar que o método de trabalho do docente não é a discussão mais importante proposta 
neste trabalho. Por isso, neste caso, a problematização acontece pelo fato de os sujeitos, por ainda não 
serem	alfabetizados,	não	terem	acesso	na	educação	escolar	a	textos,	nem	a	produções	textuais	–	apenas	
às atividades de escrever palavras; embora saibamos que com essas atividades não se aprende a produzir 
textos.	A	escuta	sensível	e	a	ousadia	corajosa	de	se	pensar	outros	modos	de	ver	e	fazer	a	EJA	constituem	o	
foco	central	da	discussão	desta	pesquisa.	Proponho,	portanto,	reflexões	para	repensar	a	EJA	a	partir	de	um	
contexto	concreto,	para	que	possamos	avançar	no	exercício	de	construção	do	conhecimento	e	de	práticas	
pedagógicas nessas classes.

No que se refere, ainda, ao trabalho com escrita, foram recorrentes os dizeres sobre a cópia em sala de 
aula. Alguns discentes ressaltaram a importância de copiar certinho do quadro para o caderno, escrever com 
letra	cursiva,	e	enxergarem	no	próprio	caderno	o	resultado	dessa	atividade.

É	importante	mencionar	que	a	cópia	tem	seu	lugar	no	exercício	de	escrita.	Copiamos	poemas	em	nossos	
cadernos,	fazemos	fichamentos	de	textos	teóricos,	copiamos	as	ideias	centrais	dos	autores.	Entretanto,	limitar	
a atividade de escrita à cópia é privar o sujeito de aprender a falar sobre o mundo de um outro jeito. Privamos 
os sujeitos de registrarem suas memórias, ampliar a participação cidadã na sociedade letrada.

Entretanto,	vindos	de	uma	tradição	escolar	que	precisa	ser	 rompida,	os	discentes	ainda	enxergam	a	
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cópia do quadro como uma atividade que lhes ensina a escrever. Importante destacar que as professoras 
pesquisadas	não	colocavam	no	quadro	grandes	textos	para	que	os	discentes	copiassem;	a	própria	correção	do	
ditado de palavras ou as repostas a uma atividade proposta eram colocadas no quadro, e os alunos copiavam 
atentamente; isso sempre tomava muito tempo da aula. Vejamos a esse respeito uma problematização já 
apontada por um dos próprios discentes:

Escrever também eu tenho vontade de saber tirar do quadro, mas só que eu não tenho con-

dições	por	causa	da	minha	vista.	Eu	forço	muito	a	vista,	então	não	tenho	condição	de	tirar	do	

quadro... ... Às vezes eu copio mais não sei o que estou escrevendo, se mandar ler eu não vou 

saber ler, entendeu?

Aluno A

O	aluno	nos	traz	uma	das	principais	problematizações	do	trabalho	com	a	cópia.	O	discente	copia	o	que	está	
posto no quadro para o caderno e na sequência não saberá ler o que escreveu. Ressaltamos que a atividade 
de	cópia,	assim	como	o	ditado,	não	se	configura	como	atividade	de	produção	textual,	e,	por	vezes,	se	constitui	
como	a	finalização	de	uma	atividade	de	escrita	sem	que	haja	reflexões	por	parte	dos	aprendentes	sobre	as	
compreensões	advindas	do	trabalho	com	esse	texto.

Assim,	o	conhecimento	de	outras	atividades	de	escrita,	especialmente	as	que	envolvem	a	produção	textual,	
torna-se necessário para ampliar o repertório de conhecimento sobre a linguagem escrita e os aspectos que 
se referem aos usos sociais desse conhecimento, fazendo emergir a necessidade de serem discutidos em sala 
de aula e materializados nas propostas didáticas sobre as atividades de escrita.

Reitero, conforme apontando por Marcuschi (2008), que é de fundamental importância o trabalho com o 
mesmo	gênero	textual	dentro	do	eixo	leitura,	escrita	e	oralidade	para	que	as	compreensões	se	construam	a	
partir	da	leitura	e	discussão	de	uma	proposta,	e	a	atividade	de	produção	se	ancore	nas	discussões	que	outrora	
se	desenvolveram	em	sala	de	aula,	preferencialmente	usando	os	mesmos	textos	ou	outros	correlatos.

No que se refere ao uso de imagens para escrever o nome dos objetos ao lado, trata-se de uma atividade 
proposta	em	cartilhas	e	que,	no	geral,	eram	descontextualizadas,	visto	que	as	palavras	apresentadas	faziam	
parte	do	universo	infantil,	tais	como:	vovó,	vovô,	bebê,	xarope,	peteca,	entre	outras.	A	atividade	também	
se pauta apenas na escrita das palavras pelos discentes e posterior correção no quadro pela professora.  
A atenção dos discentes e os destaques dados pela professora referiam-se à escrita correta das palavras e à 
exploração	das	semelhanças	e	diferenças	entre	elas,	como,	por	exemplo,	o	que	difere	a	escrita	de	vovô	da	
de vovó.

É importante destacar que o status social de saber escrever não fez parte da trajetória de vida desses 
discentes e, pelos diálogos nas entrevistas formais e informais, nem de seus familiares. Por vezes, eles desejam 
pouco no que se refere ao aprendizado da escrita por não terem referenciais escritores em seu cotidiano. 
As	experiências	dos	programas	de	alfabetização	no	Brasil,	no	geral,	limitaram,	e	ainda	limitam,	as	próprias	
possibilidade de aprendizado da escrita dos discentes2. Assim, e talvez decorrente dessas formas de trabalhar 
a escrita na EJA, as propostas didáticas que não propiciam ampliação de repertórios leitores e escritores vão 
se	constituindo,	e	esse	sujeito	discente	da	EJA	não	se	torna	escritor	de	textos	mais	elaborados,	como	uma	
dissertação, e às vezes nem dos simples, como é o caso de um bilhete.

Assim, quero ressaltar que as atividades de aprendizado da escrita nas classes da EJA, de um modo geral, 
demandam	ressignificações	para	que	esses	sujeitos	possam	se	enxergar	como	pessoas	que	podem	produzir	

2 A matriz de referência do Programa Brasil Alfabetizado, por exemplo, apresenta descritores de aprendizado da escrita bem simplórios 
e que, no geral, não possibilitam a formação de um sujeito escritor. A matriz encontra-se disponível no site: http://portal.mec.gov.
br/secad/arquivos/pdf/brasilalfabetizado/matriz_referencia.pdf, acessado em 04/12/2012.
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textos,	por	estudar	os	processos	de	produção	textual.	Mesmo	os	livros	didáticos	que	têm	em	suas	propostas	
as	atividades	de	letramento,	as	produções	textuais	precisam	ser	reinventadas,	ampliando-se	as	propostas	de	
letramento,	tornando	os	sujeitos	produtores	dos	mais	variados	textos.	Desse	modo,	no	próximo	subtópico,	
apresentarei alguns achados referentes ao aprendizado da escrita que podem nos dar pistas sobre outras 
formas	de	lidar	com	esse	aprendizado	na	EJA,	podendo	também	expandir	a	qualidade	da	educação	ofertada	
para essa modalidade de ensino.

Alguns achados no aprendizado da escrita

 As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 

 Aprendemos palavras para melhorar os olhos.

  Rubem Alves

As atividades de escrita presentes nas classes da EJA em que realizei a pesquisa, de um modo geral, me 
fizeram	refletir	e	pensar	em	estratégias	de	mobilização	para	ampliar	esse	aprendizado,	buscando	respaldo	
nos usos sociais e nas necessidades subjetivas dos sujeitos pesquisados. No entanto, percebo que o trabalho 
de pesquisa, especialmente uma etnopesquisa, é compreender os sujeitos, suas vivências e posicionamentos, 
construindo, a partir da escuta e do diálogo, conhecimentos – tal como Rubem Alves, quis aprender mais as 
palavras	para	melhorar	as	visões	sobre	esses	sujeitos	e	suas	práticas	educativas,	melhorar	o	modo	de	enxergar	
a educação que já se faz na EJA. Nisso, quero apresentar alguns achados no trabalho de campo que nos 
ajudaram	a	perceber	que	as	discussões	sobre	os	usos	sociais	da	escrita,	timidamente,	adentram	nas	escolas	
e,	de	algum	modo,	dialogam	com	algumas	práticas.	Penso	que	estas,	em	sendo	exitosas,	serão	ampliadas	e	
replanejadas, renovado, assim, a educação ofertada para a EJA.

Lembro-me de um dia que chego na escola e há toda uma movimentação no trabalho com uma espécie 
de	treino	para	as	eleições	de	presidente	da	república.	Nessa	atividade,	os	“discentes	possíveis	candidatos”	
apresentavam	seus	discursos	num	texto	escrito.	A	atividade	trabalhou	com	o	eixo	leitura,	escrita	e	oralidade,	
pois	os	discentes	precisaram	pesquisar	questões	pertinentes	para	escrever	seu	discurso;	este,	depois	de	pronto,	
foi lido para os colegas dentro de uma fala que demandava formalidade, visto que se tratava da emissão de 
um	discurso	político.	Os	discentes	emitiam	seus	discursos	a	partir	de	preocupações	individuais	e	coletivas;	uma	
candidata	falou	a	respeito	do	cumprimento	da	lei	Maria	da	Penha,	que	já	existe,	mas	a	efetivação	ainda	é	frágil	
pois, os acusados não permanecem presos e ainda ameaçam suas companheiras; um outro candidato falou 
a respeito da ampliação das oportunidades de emprego, pois acredita que com mais pessoas empregadas, 
terá	menos	violência.	Esses	exercícios	de	produção	de	textos	mais	elaborados,	que	demandam	pesquisas	
e	revisões,	carecem	adentrar	cada	vez	mais	nas	classes	da	EJA,	visto	que	são	adultos	se	escolarizando	e	a	
importância do trabalho com atividades escritas que se desenvolvem em sala de aula precisam emergir.

Para se ampliar o interesse, gosto e hábito pela escrita, é necessário que se tenha um repertório variado 
de possibilidades para desenvolver essas práticas na escola e em outros espaços. Mais uma vez, ouvir os 
discentes torna-se de decisivo para que práticas inovadoras se concretizem.

Outra situação interessante, que não vivenciei, mas que foi trazida pela professora A, foi a constituição de 
grupos de estudo pelos estudantes que têm como propósito aprender para passar de ano e colher insumos 
decorrentes	do	aprendizado	escolar.	Geralmente,	os	alunos	que	conseguem	avançar,	firmam	parcerias	com	
colegas na escola e fora dela. Aprendem juntos a estudar, realizar pesquisas, dialogar com colegas de séries 
mais avançadas, vivenciar uma cultura escolar com o objetivo de conseguir progredir nos aprendizados. Como 
o tempo para estudos é um fator que interfere nessa vivência de práticas de leitura e escrita fora da escola, 
esses estudantes reuniam-se diariamente, um tempo antes de iniciar as aulas, e estudavam coletivamente, 
um	ajudando	o	outro	e	propondo	aos	professores	que,	mesmo	apresentando	algumas	dificuldades	na	escrita	
ortográfica,	eles	podiam	passar	de	ano	e	vivenciar	outras	aprendizagens	dentro	da	escola	e	em	séries	mais	
avançadas.
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Assim, mesmo educandos que não sabiam como estudar foram construindo rotinas de estudos e superando 
dentro	do	seu	tempo	dificuldades	na	construção	de	textos	escritos,	conseguindo	a	aprovação.	Assim,	a	própria	
professora foi dialogar com os docentes do Tempo Formativo II, sensibilizando-os para que acolhessem os 
discentes,	mesmo	os	que	apresentavam	dificuldades	na	produção	textual,	visto	que	eles	angariaram	esforços	
para aprender. Solicitou também que eles atentassem para o trabalho pedagógico com os discentes da EJA, 
considerando	a	história	de	exclusão	educacional	que	esses	sujeitos	já	vivenciaram,	tornando	a	escola,	que	é	
centro de formação de adultos, um espaço de inclusão.

Esse	diálogo	com	a	professora	me	fez	refletir	sobre	a	importância	de	uma	escola	vivaz,	uma	escola	que	
a todo momento dialogue e possibilite práticas de letramento, estratégias de leitura e escrita e um diálogo 
constante com a vida desses sujeitos, com as demandas cotidianas e com a possibilidade de emancipação, 
de mudanças de vida. A educação corajosamente inovadora, proposta por Arroyo (2011), de algum modo 
vem se construindo, com respaldo no diálogo, na escuta e na percepção da educação que é necessária para 
se	garantir	o	aprendizado	desses	múltiplos	sujeitos.	Os	discentes	que	prosseguem	seus	estudos	nessa	escola	
já	planejam	fazer	concurso	público,	cursar	uma	universidade,	enfim,	dialogam	com	outras	possibilidades	
educativas além da educação básica.

No	próximo	tópico,	apresento	as	considerações	finais	deste	trabalho

Considerações finais

Neste	trabalho,	quis	apresentar	algumas	reflexões	sobre	o	aprendizado	da	escrita	em	classes	da	EJA,	
especialmente problematizando a questão do ditado e da cópia como principais atividades destinadas a esse 
fim.	Nessa	perspectiva,	proponho	reflexões	sobre	o	que	seriam	atividades	de	produção	textual	e	os	modos	
de tornar os discentes da EJA sujeitos que possuem o hábito e gosto pela escrita em consonância com as 
demandas sociais e individuais.

A	presença	do	ditado	e	da	cópia	como	principais	atividades	de	escrita	no	contexto	pesquisado	demanda	
reflexões	sobre	a	formação	escritora	desses	discentes	e	instiga	novos	modos	de	pensar	e	fazer	a	produção	
textual	nessas	classes.

Assim, dos diálogos com os educandos da EJA, saio desejosa de que eles ampliem suas práticas de 
letramento, reconheçam, aprendam e pratiquem os comportamentos escritores. Espero que aprendam a 
consultar	palavras	desconhecidas,	substituir	uma	palavra	de	que	não	sabem	a	grafia	por	uma	outra	que	dê	
conta	da	significação,	a	reler	o	texto	já	escrito	e	a	fazer	as	revisões	necessárias	e,	especialmente,	se	percebam	
como	sujeitos	que	constroem	textos	e	que	são	plenamente	capazes	de	se	apropriar	de	comportamentos	
escritores,	modificando-se,	aprendendo	a	estudar	sozinho	e	em	grupo,	alcançando	a	 importância	desse	
aprendizado	para	expansão	da	cidadania.

Olhar	os	educandos	nos	olhos,	agregar	e	perceber	as	demandas	específicas	e	as	heterogeneidades	
existentes	nas	diversas	escolas	e	comunidades	é	um	exercício	de	estudo,	humanização	e	pesquisa	que	precisa	
adentrar	nas	discussões	da	EJA	nos	tempos	atuais.	Tenho	consciência	da	complexidade	dessa	proposta,	no	
entanto,	urge	a	necessidade	de	discutirmos	nas	instituições	escolares	as	relações	de	alteridade	e	praticá-las	
na	convivência	e	respeito	pelo	outro,	no	intuito	de	melhorarmos	as	relações	de	respeito	e	as	convivências	
na atualidade.
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Resumo: Este artigo trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada no município de Vitória da Conquista – 
BA,	que	teve	como	objetivo	investigar	os	impactos	das	políticas	educacionais	do	Plano	de	Ações	Articuladas	
– PAR, tendo como foco, a dimensão formação continuada do professor da Educação de Jovens e Adultos.  
Os	instrumentos	de	coleta	utilizados	foram	revisão	bibliográfica,	análise	documental,	aplicação	de	questionários	
e entrevistas. Sendo esses, analisados a partir do método materialismo histórico dialético. Com os resultados 
verificamos	que	o	município	não	possui	política	específica	de	 formação	continuada	para	o	professor	da	
Educação de Jovens e Adultos.
Palavras-chave: Plano	de	Ações	Articuladas	–	PAR.	Formação Continuada. Educação de Jovens e Adultos.

Introdução

Este artigo apresenta resultados preliminares de uma pesquisa1	em	andamento	intitulado:	“O	Plano	de	
Ações	Articulados	–	PAR	e	as	políticas	educacionais	emmunicípios	da	Bahia”,	o	qual	tem	como	objetivo,	
investigar os impactos das políticas educacionais, tendo como foco a dimensão formação continuada do 
professor	da	modalidade	Educação	de	Jovens	e	Adultos	–	EJA.	Entretanto,	nesse	texto,	optamos	por	descrever	
os dados evidenciados inicialmente, apenas no município de Vitória da Conquista – BA, tendo como recorte, 
a	formação	continuada	dos	professores	da	Educação	de	Jovens	e	Adultos	–	EJA.	O	referido	município	fica	
localizado na região Sudoeste da Bahia e apresentou uma população em 2016 de 350.284 habitantes, 
conforme	o	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	–	IBGE,	possui	uma	área	de	3.204,257	km².

Como a modalidade da Educação Básica, a EJA não pode ser pensada como oferta menor, pior ou menos 
importante. Trata-se de um modo próprio de atendimento na educação básica, sendo sua oferta garantida no 
Art.	4º,	inciso	VII	da	LDB	e	também	no	Art.	37,	§	1º	e	§	2º,	salientando	a	sua	importância	no	contexto	educacional.
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Em	se	tratando	do	suporte	legal	da	EJA,	a	LDBEN	nº	9.394/96	prevê	que	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	se	
destina àqueles que não tiveram acesso (ou não deram continuidade) aos estudos do Ensino Fundamental e 
Médio,	na	faixa	etária	de	7	a	17	anos,	e	deve	ser	oferecida	nos	sistemas	gratuitos	de	ensino,	com	oportunidades	
educacionais	apropriadas,	considerando	as	características,	os	interesses,	as	condições	de	vida	e	de	trabalho	
do	cidadão,	conforme	demonstrado	nos	artigo	Art.	37,	§	1º	e	§2º,	respectivamente:

A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade 
de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efe-
tuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as carac-
terísticas	do	alunado,	seus	interesses,	condições	de	vida	e	de	trabalho,	mediante	cursos	e	exames.
O	Poder	Público	viabilizará	e	estimulará	o	acesso	e	a	permanência	do	trabalhador	na	escola,	
mediante	ações	integradas	e	complementares	entre	si.	(BRASIL,	1996).

As	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	EJA,	resolução	CNE/CEB	n°	01/2000,	a	definem	a	como	modalidade	
da Educação Básica e como direito do cidadão, afastando-se da ideia de compensação e suprimento, e 
assumindo	a	de	reparação,	equidade	e	qualificação,	o	que	representa	uma	conquista	e	um	avanço.

Na tentativa de estabelecer o regime de colaboração entre os entes federados no Brasil em matéria 
educacional	é	que	o	governo	federal	construiu	e	lançou	o	Plano	de	Ações	Articuladas	(PAR)	(BRASIL,	2007).	
O PAR nasceu do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PMCTE). Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), o PMCTE:

[...] inaugura um novo regime de colaboração, que busca concertar a atuação dos entes federa-
dos sem lhes ferir a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e 
atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Trata-se 
de um compromisso fundado em vinte e oito diretrizes e consubstanciado em um plano de metas 
concretas,	efetivas,	que	compar	tilha	competências	políticas,	técnicas	e	financeiras	para	a	execu-
ção de programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica (BRASIL, 2010, p.02).

O PAR é previsto no PMCTE como o meio pelo qual se concretiza a cooperação entre os entes federados 
pela via do regime de colaboração. O PAR é formulado pelos Estados e municípios e tem a duração de quatro 
anos,	reúne	ações	e	metas	necessárias	à	melhoria	da	qualidade	da	educação	nestes	locais.	Segundo	o	MEC,	
trata-se de um planejamento multidimensional e é coordenado pelas secretarias municipais de educação, 
mas deve ser elaborado conjuntamente entre gestores, professores e comunidade local.

Sendo	assim,o	objetivo	do	presente	texto	é	analisar	a	política	de	formação	continuada	do	professor	da	
Educação	de	Jovens	e	Adultos	no	PAR,	o	que	este	propõe	em	matéria	do	regime	de	colaboração	e	se	este	
Plano se constitui em elemento de efetivação da relação cooperativa entre os entes federados, tal como se 
propõe	a	ser	ou	se	é	apenas	mais	uma	política	que	corrobora	com	princípios	até	então	predominantes	nas	
políticas educacionais brasileiras.

O	perfil	do	educador	da	EJA	que	se	apresenta,	constitui-se	em	um	referencial	aberto	e	flexível	que	aponta	
o papel do educador em uma perspectiva focada numa formação para transformação, a participação coletiva, 
a	igualdade	entre	os	sujeitos	sociais,	a	valorização	das	individualidades	e	o	exercício	do	diálogo	em	sala	de	
aula.	Contudo,	também	é	importante	considerar	que	uma	das	condições	para	o	delineamento	dessa	identidade	
do	educador	traduz-se	na	experiência	de	uma	formação	inicial	e	continuada.

O	professor	LIBÂNEO	(2004,	p.227)	afirma	que:

a formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação 
profissional,	completados	por	estágios.	A	formação	continuada	é	o	prolongamento	da	formação	
inicial	visando	ao	aperfeiçoamento	profissional,	teórico	e	prático	no	próprio	contexto	de	trabalho	
e	ao	desenvolvimento	de	uma	cultura	geral	mais	ampla,	para	além	do	exercício	profissional.
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Nessa	perspectiva	proporcionar	 formação	continuada	aos	profissionais	atuantes	na	EJA,	 favorece	a	
implementação	de	uma	prática	pedagógica	pautada	nas	especificidades	dos	sujeitos	envolvidos	frente	ao	
processo ensino aprendizagem. Assim, como contribuir com o bom desempenho dos professores em sala de 
aula,	possibilita	a	superação	das	dificuldades	do	cotidiano	e	a	reflexão	da	prática.

A metodologia da nossa pesquisa consistiu das análises dos instrumentos de coleta de dados utilizados, 
como aplicação dos questionários e entrevistas. Sendo apenas analisadas no momento atual as entrevistas, 
pois, os questionários estão em processo de tabulação dos dados. O método utilizado durante esse trabalho 
foi o materialismo histórico dialético.

O plano de metas e plano de ações articuladas-PAR

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 
2007, é um programa estratégico do PDE. Ele busca colocar à disposição dos Estados, do Distrito Federal 
e	dos	Municípios,	 instrumentos	eficazes	de	avaliação	e	de	 implementação	de	políticas	de	melhoria	da	
qualidade da educação, sobretudo da educação básica. A proposta do referido Plano, segundo o documento é 
implementar o novo regime de colaboração entre os entes federados sem ferir-lhes a autonomia, respeitando 
especialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, para assegurar à 
melhoria dos indicadores educacionais (BRASIL, 2007).

A	tabelaabaixo	apresenta	as	diretrizes	do	Plano	de	Metas	voltadas	para	atender	a	Modalidade	de	Educação	
de Jovens e Adultos enquanto oferta de ensino e formação de professor.

Tabela 1 – Do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação

Plano de Metas – Compromisso Todos Pela Educação

XI – Manter programa de alfabetização de jovens e adultos;

XII – Instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de 
profissionais	da	educação;

XVI – Envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político pedagógico, respeitadas 
as	especificidades	de	cada	escola.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm

De	acordo	com	nosso	estudo,	podemos	definir	o	PAR	como	base	nos	documentos	analisado	como	um	
conjunto	de	ações	multidimensionais	 subdivididas	em	quatro	áreas:	Gestão	Educacional;	Formação	de	
Professores	e	de	Profissionais	da	Educação;	Práticas	Pedagógicas	e	Avaliação;	Infraestrutura	Física	e	Recursos	
Pedagógicos, gerados a partir de um amplo diagnóstico da situação educacional dos municípios, com apoio 
técnico	e	financeiro	do	Ministério	da	Educação,	visando	o	cumprimento	das	metas	do	programa,	Compromisso	
Todos pela Educação.

Para	SARI	(2009,	p.101),	esse	contexto	de	adesão	ao	PAR	pode	ser	apreendido	da	seguinte	maneira,

a	adesão	ao	Compromisso	é,	hoje,	requisito	para	o	apoio	suplementar	e	para	as	“transferências	

voluntárias”	da	União	às	redes	públicas	de	educação	básica;	quer	dizer,	a	previsão	é	de	que	a	

assistência	da	União	tida	como	“voluntária”	(em	oposição	aos	programas	educacionais	universais	

e	transferências	previstas	em	lei)	seja	direcionada	às	redes	escolares	públicas	com	índices	mais	

baixos	e	que	se	comprometam	com	as	metas	do	Compromisso	e	do	PAR.

Sendo assim, vale salientar que esta política educacional manteve uma discussão acerca do Pacto 
Federativo	e	as	relações	entre	os	entres	federados.	Para	Saviani	(2009,	p.24),	essa	proposta	de	melhoria	da	
educação visa responsabilizar principalmente os gestores municipais pela qualidade do ensino, assegurando-
se	apoio	técnico	e	financeiro	da	União	com	eventual	colaboração	do	Estado.
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A formação continuada de professores da educação de jovens e adultos

Segundo a Conferência Mundial de Educação para Todos (1990) a formação de professores torna-se tema 
preponderante,	ao	nível	nacional	e	internacional.	A	valorização	do	desenvolvimento	profissional	docente	
tornou-se	um	consenso	estratégico,	embora	limitado	ao	nível	do	discurso	e	restringido	às	metas	fiscais	e	
orçamentárias, para a melhoria dos índices educacionais e da qualidade da educação. Esse consenso está 
representado	na	LDN	Nº	9.394/1996	no	Art. 61:

A	formação	de	profissionais	da	educação,	de	modo	a	atender	aos	objetivos	dos	diferentes	níveis	

e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 

como fundamentos:

1. A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 2. Aprovei-

tamento	da	formação	e	experiências	anteriores	em	instituições	de	ensino	e	outras	atividades.

Para Maldaner (2003, p.30), o professor que tenha como pressuposto ser um mediador, um facilitador e 
ao mesmo tempo um participante ativo em todo processo de ensino aprendizagem, deve ser:

(...)	aquele	capaz	de	refletir	a	respeito	de	sua	prática	de	forma	crítica,	de	ver	a	sua	realidade	de	

sala	de	aula	para	além	do	conhecimento	na	ação	e	de	responder,	reflexivamente,	aos	problemas	

do	dia	adia	nas	aulas.	É	o	professor	que	explicita	suas	teorias	tácitas,	reflete	sobre	elas	e	permite	

que	os	alunos	expressem	o	seu	próprio	pensamento	e	estabeleçam	um	diálogo	reflexivo	recíproco	

para que, dessa forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e recriados junto a cada 

indivíduo.

Pode-se dizer que em geral em nossa sociedade, o professor é visto como aquele que pratica o que ensina 
os pesquisadores em educação. Entretanto, quando um professor é também um pesquisador, ele agrega ao 
seu currículo muitos pontos positivos, pois consegue aliar prática e teoria.

E	para	melhor	analisar	o	trabalho	de	formação	de	professor	é	necessário	compreender	as	especificidades	
do segmento em que o mesmo atua. Assim, cabe considerar que a Educação de Jovens e Adultos é uma 
modalidade educativa destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos 
no	ensino	fundamental	e	médio,	em	idade	própria.	Caracteriza-se	como	educação	pública	para	pessoas	
com	experiências	diferenciadas	de	vida,	de	trabalho	e	de	desenvolvimento.	Contudo,	não	se	limita	apenas	à	
escolarização, pois reconhece o direito humano fundamental de formação de jovens, adultos e idosos 
autônomos, críticos e participativos frente ao meio em que vivem. Tem, assim, o objetivo primordial de 
oferecer uma educação de qualidade social coerente com a realidade contemporânea, oportunizando o 
exercício	de	uma	cidadania	participativa	aos	que	não	tiveram	acesso	à	escolaridade	na	idade	própria.

A Educação de Jovens e Adultos pauta-se numa concepção curricular que considera e valoriza os interesses 
dos educandos, na perspectiva de uma educação humanizadora, relevante, do ponto de vista da construção 
do conhecimento, e multiculturalmente orientada.

É por essa razão que a metodologia na EJA deve focar os processos interativos que favoreçam o diálogo 
na relação ensino e aprendizagem, partindo sempre de uma pesquisa do meio sociocultural dos educandos. 
Almeja-se	o	exercício	de	uma	metodologia	que	dialogue	com	a	pluralidade	de	tempos,	espaços	e	relações	
entre os sujeitos, e que reconheça a cultura e o conhecimento como matrizes da educação.

O	perfil	do	educador	da	EJA	que	se	apresenta,	constitui-se	em	um	referencial	aberto	e	flexível	que	aponta	o	
papel do educador em uma perspectiva focada numa formação para transformação, a participação coletiva, a 
igualdade	entre	os	sujeitos	sociais,	a	valorização	das	individualidades	e	o	exercício	do	diálogo	em	sala	de	aula.

Entende-se	que	a	formação	continuada	é	a	etapa	de	continuação	do	aperfeiçoamento	profissional.	A	mesma,	
de responsabilidade, tanto das universidades como das secretarias de educação, bem como do próprio docente 
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(ARROYO, 2006; FREIRE, 2005; VEIGA, 2002). Assim, ajuda a assegurar o bom desempenho dos professores em 
sala	de	aula,	além	depossibilitar	a	superação	das	dificuldades	do	cotidiano	e	a	reflexão	da	prática.

Desta forma, é viável desenvolver política de formação continuada que proporcione ao professor 
capacidade	de	conviver	com	a	complexidade	e	singularidades	da	multissérie,	a	fim	de	se	buscar	compreender	as	
concepções	didático-pedagógicas	que	alicerçam	de	fato	a	organização	da	prática	escolar	na	EJA	do/no	Campo.

Resultados da pesquisa

A	metodologia	utilizada	na	pesquisa	foi	de	caráter	qualitativo,	inicialmente,	com	uma	revisão	bibliográfica	
seguida	de	análise	documental	e	aplicação	de	questionários,	cujo	objetivo	foi	o	de	verificar	como	vem	sendo	
implementadas	as	políticas	públicas	educacionais	que	fazem	parte	do	Plano	de	Ações	Articuladas	(PAR)	no	
município de Vitória da Conquista – Bahia, levando como foco a dimensão a formação continuada do professor 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A pesquisa foi realizada com professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos – EJA em escolas 
públicas	do	município	de	Vitória	da	Conquista	–	BA.	A	pesquisa	aconteceu	de	forma	participativa,	em	que	
se	buscou	entender	as	diferentes	relações	entre	os	sujeitos	pesquisados	e	a	maneira	que	uma	proposta	de	
formação	continuada	pode	propiciar	discussões	e	debates	acerca	do	processo	ensino	e	aprendizagem.

A	análise	de	documentos	apresentou	os	seguintes	dados,	conforme	Tabelas	N°	1,2	e	3,	abaixo,	no	que	se	
refere à composição da Educação de Jovens e Adultos no município de Vitória da Conquista – BA, para o ano 
de 2016:

Tabela 2 – Localização,	número	de	escolas	e	números	de	alunos.

LOCALIDADE N° DE ESCOLAS N° DE ALUNOS 

ZONA URBANA 16 2.001 

ZONA RURAL 12 1.418 

Fonte: Tabela elabora pelas autoras a partir dos dados da pesquisa de campo.

Tabela 3	–	Segmentos	atendidos	e	número	de	turmas	–	Zona	Urbana

ZONA URBANA N° DE TURMAS 

SEGMENTO I 26 

SEGMENTO II 32 

Fonte: Tabela elabora pelas autoras a partir dos dados da pesquisa de campo.

Tabela 4	–	Segmentos	atendidos	e	número	de	turmas	–	Zona	Rural	(Campo)	

ZONA RURAL N° TURMAS 

SEGMENTO I 14 

SEGMENTO II 31 

Fonte: Tabela elabora pelas autoras a partir dos dados da pesquisa de campo.

A entrevista é um dos principais instrumentos usados nas pesquisas das ciências sociais, enquanto técnica 
de	coleta	de	dados	e	que	vem	desempenhando	um	papel	importante	nos	estudos	científicos.	Segundo	Lüdke	
e André (2013, p.39), a grande vantagem dessa técnica em relação às outras é que ela permite a captação 
imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 
variados tópicos.

As	entrevistas	 realizadas	e	 transcritas	seguiram	um	roteiro	específico	para	o	segmento	entrevistado,	
contendo	questões	concernentes	aos	programas	educacionais	presentes,	advindos	da	esfera	federal	para	
o Município, para constatar a articulação com a política local de formação continuada de professor da EJA.
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A entrevista foi construída de forma semiestruturada, consentindo assim, que o pesquisador realizasse 
alterações	ou	ajustamentos.	Os	nomes	dos	sujeitos	e	das	instituições	de	ensino	utilizados	no	texto	são	fictícios,	
a	fim	de	preservar	a	identidade	dos	mesmos.

Entrevistamos a professora Maria Lua da Escola Campo Verde – em Vitória da Conquista, sobre a política 
de formação continuada para o professor que atua na EJA no Campo. Segundo dados revelados pela mesma,

A	Secretaria	Municipal	de	Educação	não	dispõe	de	uma	política	local	especifica	para	atender	a	
esse	público.	É	ofertada	pelo	município	uma	proposta	de	formação	geral	onde	segundo	os	mesmos,	
atende	as	especificidades	de	todos	os	segmentos	e	modalidade.	Sendo	assim,	o	professor	que	já	
possui	uma	experiência	com	o	trabalho	docente	na	Educação	do	Campo,	consegue	realizar	as	
adaptações	para	atender	o	público,	mas	no	meu	caso,	que	não	tenho	muita	experiência	com	esse	
público	tudo	fica	mais	complexo	de	ser	consolidado.

Entrevistamos a professora Bárbara da Escola Luz Divina – Vitória da Conquista – BA e perguntamos como 
é realizada a formação continuada dos professores que atuam na EJA da Educação do Campo.

A secretaria não oferece serviço algum, aliás, nem a Atividade Complementar que é garantida em 
lei,	eles	não	garantem	o	substituto	para	o	dia,	exemplo,	da	Escola	Mais,	que	funciona	nas	demais	
escolas. Uma vez por ano, o Movimento Sem – Terra promove encontro de formadores que boa 
parte	também	não	vai,	porque	não	se	vê	como	educador	ligado	ao	MST.	Eu	acredito	que	deixa	mui-
to a desejar essa formação continuada voltada para o professor que atua na educação do campo.

Diante	do	apresentado	pelas	professoras	é	possível	reafirmar	que	o	município	de	Vitória	da	Conquista	–	BA,	
no	que	trata	da	Formação	Continuada	para	os	professores	que	atuam	na	EJA-	em	escolas	que	ficam	localizadas	
no	campo	não	oferece	uma	proposta	de	formação	que	atenda	as	especificidades	da	referida	modalidade	de	
educação de jovens e adultos no campo, chegando a negar os princípios educativos levando em pertinência 
o	espaço	geográfico	e	o	público	camponês.	Vale	frisar	que	diante	o	exposto,	a	formação	continuada	para	
essa	modalidade	exigirá	muitos	investimentos	e	lutas	em	prol	de	uma	educação	voltada	para	a	perspectiva	
da emancipação humana.

Considerações finais

O	trabalho	realizado,	através	de	estudo	bibliográfico,	documental	e	entrevista	com	profissionais	da	EJA	
– Campo, da Secretaria de Educação de Vitória da Conquista- BA, permitiu compreender os retrocessos e as 
dificuldades	na	implementação	do	Plano	de	Ações	Articuladas,	no	que	se	refere	à	Política	de	Formação	de	
Professor da Educação de Jovens e Adultos no/do Campo.

Desta forma, vale ressaltar que o PAR é uma ferramenta de planejamento governamental que avança em 
relação	a	experiências	anteriores,	pois	no	plano	podem	ser	englobadas	diversas	ações	que	abrangem	vários	
aspectos do setor educacional. Porém, de modo geral, ainda tem muito a avançar, tanto nos investimentos e 
na	fiscalização	quanto	na	participação	da	sociedade	em	todo	o	processo	de	construção	e	execução.

Investir	na	formação	do	professor	da	EJA	do/no	Campo	consiste	em	dar-lhe	subsídios	e	condições	de	
questionar	as	suas	funções	nesta	modalidade	de	ensino	enquanto	articulador	do	trabalho	pedagógico.	Sendo	
assim, de grande valia que o processo de formação continuada não se constitua apenas como um momento 
de	aperfeiçoamento	da	prática	pedagógica,	mas	um	processo	de	formação	crítica	e	reflexiva,	elevando	ao	
autoconhecimento intelectual, emocional, pessoal e organizacional do sujeito. Para Nóvoa (1995, p.119),

A formação permanente deve constituir-se a partir de uma rede de comunicação, que não se deve 

reduzir	ao	âmbito	dos	conteúdos	acadêmicos,	incluindo	também	os	problemas	metodológicos,	

pessoais	e	sociais	que,	continuamente,	se	entrelaçam	com	as	situações	de	ensino.
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Temos	clareza	de	que,	um	dos	desafios	do	professor	consiste	em	aprimorar	incessantemente	o	seu	“ser	
profissional”,	educando-se	a	cada	dia	para	exercer	com	sabedoria	a	sua	profissão,	num	propósito	de	alcançar	
níveis	mais	aprofundados	do	conhecimento	por	meio	dos	estudos,	do	diálogo,	das	discussões	e,	principalmente,	
da	possibilidade	de	refletir	a	própria	prática	para	provocar	mudanças	significativas	no	processo	ensino	
aprendizagem.

Vale	observar	que,	concernente	à	formação,	o	professor	não	pode	criar	vãs	ilusões,	pensando	que	a	simples	
participação	em	atividades	de	formação	continuada	solucionaria	todos	os	seus	problemas	profissionais	de	
um dia para o outro. Mas, em contrapartida, deve-se admitir que a formação continuada propicia melhorias 
consideráveis	em	sua	prática	docente	e,	por	consequência,	em	sua	atividade	profissional.	Afinal,	a	vida

É o lugar da educação e a história de vida o terreno ao qual se constrói a formação. Por isso, 

a	prática	da	educação	define	o	espaço	de	toda	reflexão	teórica	[...].	No	entanto,	a	análise	dos	

processos de formação, entendidos numa perspectivas de aprendizagem e de mudanças, não se 

pode	fazer	sem	uma	referência	explicita	ao	modo	como	um	adulto	viveu	as	situações	concretas	

do	seu	próprio	percurso	educativo	(DOMINICÉ	apud	NÓVOA,	1992,	p.24).

Vale	salientar	que	a	formação	continuada	têm	sido	de	ponto	fundamental	para	o	progresso	profissional	
de	docente.	Ademais,	ajudam-no	a	retraçar	o	caminho	a	ser	trilhado	na	profissão,	nesse	mercado	de	trabalho	
cada	vez	mais	competitivo	e	seletivo.	Sendo	assim,	o	profissional	que	deseja	permanecer	no	ofício	de	docente,	
a formação continuada torna-se um elemento primordial no processo ensino e aprendizagem.
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Oralidade e Alfabetização: elementos de uma  
pesquisa-ação na educação de jovens e adultos

Simone dos Santos Pereira
Faculdade de Educação – Universidade de São Paulo

Resumo: Nessa comunicação apresentaremos o trabalho realizado com os estudantes das turmas da etapa 
Básica um Centro de integração de Educação de Jovens e Adultos (CIEJA) da cidade de São Paulo. A partir 
de	contribuições	da	Pesquisa-ação	e	da	História	Oral,	propusemos	que	os	estudantes	refletissem	sobre	a	sua	
própria	trajetória	de	vida	e	porque	não	se	alfabetizaram	na	infância.	O	projeto	incluiu	a	exibição	e	discussão	
de	um	filme;	reflexão	sobre	a	importância	da	construção	e	da	preservação	da	memória	de	sujeitos;	elaboração	
do roteiro da entrevista permeando a trajetória de vida e escolar dos estudantes; entrevista coletiva (todos os 
estudantes	entrevistaram	uns	aos	outros);	registro	escrito	e	reflexão	sobre	a	atividade.	A	pesquisa,	a	partir	de	
um	trabalho	de	reflexão	crítica	sobre	os	temas	abordados,	sinalizou	que	questões	geracionais,	de	classe,	de	
região,	de	gênero,	de	políticas	públicas,	entre	outras,	limitaram	as	possibilidades	de	alfabetização	na	infância.
Palavras-chave:	Educação	de	Jovens	e	Adultos.	História	Oral.	Trajetória	de	vida.	Pesquisa-ação.

Primeiras palavras

Esse trabalho foi realizado como proposta de estágio para a disciplina de Metodologia do Ensino de 
Língua Portuguesa II. Escolhemos trabalhar com os estudantes, no período de alfabetização, de um Centro 
Integrado	de	Educação	de	Jovens	e	Adultos	(CIEJA)	da	rede	pública	da	cidade	de	São	Paulo.	O	estágio	foi	
composto por vinte horas de observação e quarenta de regência. A observação propiciou levantar algumas 
questões,	daqueles	estudantes,	naquele	espaço,	tais	como	a	baixa	auto-estima,	o	não	reconhecimento	de	
suas	próprias	experiências,	o	constante	descrédito	de	seu	conhecimento	“eu	não	sei	nada”,	a	passividade	nas	
atividades em sala de aula, entre outros fatores. Nesse sentido, propusemos uma pesquisa-ação, para que 
todos	refletissem	sobre	suas	histórias,	inseguranças	e	temores,	para	que	se	reconhecessem	como	sujeitos	de	
sua	própria	história	e	que,	enquanto	grupo,	encontrassem	soluções	coletivas	para	enfrentar	as	dificuldades.	
Utilizamos	a	História	Oral	Temática	como	principal	ferramenta	de	apreensão	das	narrativas.

O Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos1 (CIEJA) pesquisado foi fundado em 1999. Naquele 
momento a escola era um Centro Municipal de Ensino Supletivo (CEMES), com o ensino parcialmente 
presencial e parcialmente à distância. Em 2001 o projeto passou por uma avaliação e considerou-se a 
implementação da modalidade totalmente presencial. Em 2003 nasceu o CIEJA com a estrutura atual. 
A reestruturação do projeto em 2001 previu a organização das turmas da escola em dois ciclos e quatro 
módulos: Módulo I – Etapa da Alfabetização; Módulo II – Etapa Básica; Módulo III – Etapa Complementar; 

1 O nome do CIEJA pesquisado foi omitido para garantir a confidencialidade das informações e a privacidade da instituição e dos sujeitos 
envolvidos no trabalho.
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Módulo IV – Etapa Final. Cada módulo tem duração de um ano e possui duzentos dias letivos. Os módulos 
estão	distribuídos	em	seis	períodos	letivos,	sendo	dois	de	manhã,	dois	de	tarde	e	dois	de	noite.	Há	uma	
turma de cada módulo em cada período letivo. Cada um tem duas horas e quinze minutos de duração, de 
segunda-feira	a	quinta-feira.	Na	sexta-feira	há	oficinas	variadas	em	que	“[...]	os	professores	cumprem	[...]	
45 minutos de atendimento ao aluno, trabalhando com outros colegas em parcerias da mesma área ou de 
forma	interdisciplinar”	(CIEJA,	2015,	p.37).	As	oficinas	trabalham	com	diversas	linguagens:	cinema,	teatro,	
sarau, informática, escrita, entre outros.

Como	componente	curricular	gostaríamos	de	 tratar	do	 texto	narrativo,	as	orientações	curriculares	
do	Estado	de	São	Paulo	esperam	que	ao	final	do	Ciclo	I	os	estudante	se	tornem	capazes	de	“[...]	escrever	
diferentes	textos,	selecionando	os	gêneros	adequados	a	diferentes	situações	comunicativas,	intenções	e	
interlocutores”	(SÃO	PAULO,	p.9)	e	escolhemos	os	estudantes	no	processo	de	alfabetização	para	tal.	Ao	final	
do	Módulo	I,	Etapa	da	Alfabetização,	“[...]	no	que	tange	à	leitura	e	escrita,	supõe-se	que	o	educando	seja	
capaz	de	produzir	pequenos	textos	(listas,	avisos,	recados,	anotações	etc.)	e	ler	textos	relativos	a	assuntos	
da	vida	prática,	com	sintaxe	e	léxico	próximos	da	linguagem	comum”	(CIEJA,	p.63).	Portanto,	escolhemos	
realizar	essa	atividade	com	os	estudantes	da	etapa	Básica,	pois,	nesta,	eles	estão	inseridos	no	“[...]	processo	
iniciado na fase de alfabetização, em que os saberes relativos à cultura escrita, à matemática, às formas de 
sociabilidade e de conhecimento formal podem ampliar a autonomia da pessoa e a compreensão crítica 
do mundo moderno” (Ibid, p.64).

O	período	de	observação	 (de	aproximadamente	20	horas)	 foi	essencial	para	preparar	as	atividades	
da regência. Percebemos, inicialmente, que os estudantes se sentiam envergonhando por sua condição 
linguística	e	que	as	atividades	propostas	pela	escola	não	os	desafiavam.	Os	estudantes	queriam	aprender	
e	deixar	a	condição	de	dependência	de	outros	para	a	leitura	e	a	escrita	ao	mesmo	tempo	possuíam	um	
discurso	de	inferioridade:	“eu	sou	burro	mesmo”,	“nunca	vou	conseguir	escrever	direito”,	“errei	porque	não	
sei”... Nas aulas de Português percebi que realizavam atividades escritas no nível das palavras tais como caça-
palavras,	cruzadinhas,	recortar	e	colar	palavras	com	determinadas	letras.	As	professoras	explicaram	que	eles	
adoram esse tipo de atividade e que sempre o repetem, pois eles ainda estão no processo de alfabetização 
e consequentemente precisam reconhecer as letras a palavras. Aqueles que realizavam a atividade mais 
rápido podiam escolher um livro paradidático da minibiblioteca e iniciar uma leitura silenciosa. Em ambas 
as atividades os estudantes trabalhavam individualmente. Percebi que os estudantes faziam essas atividades 
com	certa	facilidade	e	que	poderiam	trabalhar	com	frases	ou	pequenos	textos.

A partir da observação realizada ponderei sobre que tipo de atividade poderia propor. O Projeto Político 
Pedagógico	da	escola	aponta	que	os	estudantes	“[...]	apresentam	um	histórico	relacionado	diretamente	com	o	
fracasso escolar, como os repetentes, evadidos, defasados, aceleráveis etc.” (Ibid, p.23), contudo quais seriam 
os reais elementos que impossibilitaram os estudantes a se alfabetizarem na idade ideal?

Propus que realizássemos uma pequena pesquisa sobre o tema, em que todos estariam envolvidos em 
todos os momentos do processo. Baseei-me na proposta de ação-pesquisa, comentada por Barbier (2002) 
em	que	o	pesquisador	propõe	ações	para	que	os	atores	se	debrucem	sobre	eles	mesmos	e	sobre	situações	
particulares	àquele	grupo.	Também	trago	considerações	da	Pesquisa-ação-crítico-colaborativa	em	que	a	
pesquisa	é	“[...]	alicerçada	por	um	pensamento	crítico	coletivo,	visando	a	emancipação	dos	sujeitos	e	das	
condições	consideradas	opressivas”	(RODRIGUES,	2008,	p.102,	apud	TOLEDO;	JACOBI,	2013,	p.168).

Considerei	 as	 contribuições	 da	 pesquisa-ação	 pelas	 ações	 desencadeadas	 que	 elas	 propiciam,	
conforme	comentado	por	Toledo	e	 Jacobi	 (2013),	para	além	do	conteúdo	pedagógico:	por	 seu	caráter	
prático:	problematizar	algumas	questões	sensíveis	aos	estudantes;	educativo:	construir	elementos	para	um	
aprendizado	coletivo;	comunicativo:	entre	os	próprios	estudantes,	a	partir	da	troca	de	experiências;	cultural:	
resgate	das	histórias	individuais	e	do	grupo;	político:	reflexão	crítica	sobre	as	experiências	e	as	relações	de	
poder nelas envolvidas, entre outros elementos. Propusemos, portanto, que eles realizassem uma pesquisa, 
em	que	as	ações	fossem	desenvolvidas	em	processo	de	aprendizagem	coletiva	em	buscas	de	respostas	e	
enfrentamento.
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Percebi que um trabalho com narrativas orais poderia ser o disparador mais adequado para a atividade 
e	nos	apropriamos	das	contribuições	da	História	Oral	para	a	apreensão	das	narrativas.	A	História	Oral	se	
apresenta	como	“[...]	uma	forma	de	pensar	a	sociedade	contemporânea”	(MEIHY	e	HOLANDA,	2007,	p.13)	
que possibilita a inclusão e valorização das vozes dos sujeitos na construção social, que converge com 
os	pressupostos	da	Educação	de	Jovens	e	Adultos	(EJA).	Nesse	sentido,	a	História	Oral	valoriza	e	valida	as	
experiências	das	diversidades	culturais	que	são,	por	vezes,	desprivilegiadas	na	sociedade,	mostrando-se	como	
um	campo	dialógico	de	valorização	de	escuta	da	alteridade.	Os	pesquisadores,	por	meio	da	História	Oral,	dão	
visibilidade	às	histórias,	aos	costumes,	às	interpretações	de	mundo	e	de	vida	dos	sujeitos,	propiciando	“[...]	a	
compreensão das diferenças e facilitando o (re) conhecimento das singularidades dos sujeitos ao possibilitar 
o	surgimento	dessas	vozes	no	cenário	público	e	científico,	emergindo	da	situação	ora	velada	em	que	se	
encontram” (PEREIRA, 2017, p.33). Nessa pesquisa os estudantes se tornaram pesquisadores e pesquisados 
ao mesmo tempo, uma vez que foram entrevistadores e entrevistados durante a atividade.

Por	termos	um	tema	específico	–	a	não	alfabetização	na	infância	–	a	História	Oral	Temática	se	tornou	a	mais	
adequada,	uma	vez	que	é,	normalmente,	utilizada	para	buscar	“[...]	esclarecimento	de	situações	conflitantes,	
polêmicas,	contraditórias	[…]	em	torno	de	um	assunto	central	definido”	(MEIHY,	2005,	p.39)	comum	a	todos	
os participantes, que nesse caso foi o processo de escolarização fora da idade ideal.

Dessa	forma,	em	cada	grupo	da	etapa	Básica,	a	ação-pesquisa	consistiu	em	apresentação	de	um	filme	
para discussão, uma atividade de leitura sobre histórias orais dos estudantes da modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, elaboração coletiva do roteiro de entrevista, entrevista, redação das entrevistas realizadas, 
leitura	do	texto	final	e	reflexão	sobre	as	atividades	realizadas.

Construção coletiva

Comentando	com	os	estudantes	 sobre	a	proposta	eles	decidiram	que	se	aproximariam	do	 tema	da	
narrativa	a	partir	de	um	filme.	O	filme	escolhido	por	eles	foi	“Narradores	de	Javé”2. O Caderno de Cinema 
do Professor3	sugere	que	o	filme	pode	ser	trabalhado	com	as	áreas	de	Linguagens	e	Códigos	e	Ciências	
Humanas,	desenvolvendo	temas	como	“[...]	Ética	e	Cidadania	(memória/	história	oral/	patrimônio	imaterial)”	
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2008, p.73).

Inicialmente	pedi	aos	estudantes	que	se	atentassem	ao	local,	aos	personagens,	aos	problemas,	as	soluções	
e	a	temporalidade	da	situação.	Os	tópicos	foram	escritos	na	lousa,	antes	do	filme,	para	serem	trabalhados	
posteriormente.	Após	a	exibição	do	filme	 iniciou-se	um	debate	 retomando	algumas	 ideias	do	filme	e	
completando os elementos do quadro. Os estudantes chegaram a conclusão que o evento, da construção da 
hidrelétrica, é algo da contemporaneidade e que pode ocorre em qualquer lugar do mundo; os protagonistas 
da história poderiam ser tanto os moradores, que são os narradores apresentados no título, como o próprio 
povoado de Javé; e que para a preservação da cidade eles escreveriam um livro para que a memória do local 
pudesse	ser	transformada	em	patrimônio	histórico.	Alguns	estudantes	trouxeram	o	exemplo	do	que	ocorrera	
no estado de Minas Gerais, em que uma barragem foi rompida, alagando o município na cidade de Mariana. 
Com	esse	exemplo	o	elemento	“quando”	foi	descrito	como	algo	do	passado,	do	presente	e	do	futuro,	uma	vez	
que já ocorreu em alguns locais, estava ocorrendo em Minas Gerais e poderia ocorrem a qualquer momento 
no futuro. Problematizamos a ideia de narração, de registro, de preservação da memória, de desastres, entre 
outros elementos.

2 Narradores de Javé é uma produção brasileira com roteiro de Luiz Alberto de Abreu e Eliane Caffé, dirigido por Eliane Caffé. Foi lançado 
em 2003, com duração de 122 minutos e tem como gênero a comédia. “[...] O filme conta a história de um povoado, Javé, que está 
prestes a ser inundado e dar lugar à represa de uma hidrelétrica Os moradores do lugar chegam a conclusão de que a única maneira 
de impedir a tragédia é transformando Javé em Patrimônio da Humanidade. Para isso decidem transformar as lendas sobre a origem 
do lugar em um livro […] o escrivão [Antônio Biá] passa a ir de casa em casa para ouvir as histórias que estão guardadas na recordação 
dos moradores de Javé. (Ibid, p.72)

3 O Caderno é parte integrante do Projeto “O cinema vai à escola – a linguagem cinematográfica na Educação”, que faz parte do programa 
“Cultura é Currículo”.
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Em	todos	os	grupos	 também	foi	 levantada	a	 ideia	de	que	o	filme	 foi	apresentado	para	 trabalhar	a	
importância de saber ler e escrever ou de voltar a estudar, pois, naquele povoado, somente Antônio Biá, o 
escrivão, sabia ler e escrever. Os estudantes, dessa forma se reconheceram no processo de alfabetização 
como forma de participar mais ativamente no mundo.

Questionei-os	se	eu	poderia	trazer	alguns	exemplos	de	registros	escritos	realizados	por	outros	estudantes	
de EJA. Como houve unanimidade na concordância levei histórias de alguns dos estudantes do projeto Mova-
Brasil4 que, como eles, não haviam estudado no período ideal. Digitalizei algumas histórias, as dividi em 
parágrafos e os recortei. Entreguei a cada estudante ou dupla para que organizassem as histórias.

Os estudantes realizaram a atividade proposta organizando os fragmentos das narrativas. Tiveram certa 
dificuldade	de	organizar	os	parágrafos.	Eu	expliquei	que	as	histórias	poderiam	iniciar	pelo	nome;	conter	
uma ordem cronológica, em que primeiro descreviam a infância, para depois contar sobre o presente; e 
que	deveriam	prestar	atenção	nas	palavras	iniciais	da	frase,	pois	o	texto	não	poderia	começar	com	“[...]	Eu	
não	sei”	ou	“[...]	Voltei	a	estudar”,	já	que	essas	frases	indicam	que	algo	foi	explicado	anteriormente.	Depois	
que apresentei essas dicas eles conseguiram montar as histórias na ordem correta. As professoras também 
auxiliaram	os	estudantes	na	organização	das	narrativas.

Para os estudantes que terminaram mais rápido eu pedi que copiassem a história no caderno. Para 
aqueles	que	terminaram	por	último	eu	pedi	que	a	colassem.	Nesse	sentido,	todos	terminaram	quase	que	
ao mesmo tempo.

Solicitei alguns voluntários para lerem as histórias em voz alta. Não era necessário que todos lessem, uma 
vez	que	algumas	histórias	se	repetiam.	Enquanto	liam	muitos	se	identificaram	com	as	histórias	e	explicaram	
que	tinham	vivido	algo	semelhante.	A	partir	das	intervenções	propus	que	realizássemos	entrevistas	para	que	
cada	um	contasse	sua	história.	Houve,	por	parte	de	muitos	estudantes,	resistência	em	concordar	com	a	ideia,	
alegando:	“não	tenho	nada	para	contar”,	“minha	vida	não	é	interessante”,	“não	sou	ninguém”,	“ninguém	quer	
saber	o	que	tenho	para	dizer”.	Confirmei	que	tinha	escolhido	a	atividade	certa	e	expliquei	que	no	processo	
de construção de conhecimento coletivo uma das ideias era refutar o conceito que tinham de não serem 
“alguém	importante”	ou	que	“valesse	a	pena	conhecer”.	Algumas	estudantes,	ainda	reclamando,	disseram	
no não iriam à aula seguinte.

Tecendo histórias

Na aula seguinte, todos os estudantes, de todas as turmas estavam presentes. Algumas estudantes estavam 
arrumadas	e	ao	serem	questionadas	responderam:	“vim	entrevistar	e	ser	entrevistada,	me	preparei	para	isso”.	
Embora em alguns casos de forma velada, havia muito de querer contar a sua própria história.

Iniciamos por elaborar um roteiro coletivo, com os temas que seriam desenvolvidos nas entrevistas. Fui 
escrevendo	na	lousa	as	ideias	que	surgiam,	para	que	eles	pudessem	se	organizar	para	a	entrevista.	Expliquei	
que as perguntas deveriam contemplar o tema escola no passado, presente e futuro. Listei as palavras-chave, 
por	exemplo	“local	de	nascimento”	para	que	eles	elaborassem	a	pergunta:	“onde	você	nasceu?”.	Também	
ordenamos as ideias para que houvesse uma sequência cronológica.

Em algumas turmas os estudantes se organizaram em duplas e entrevistaram uns aos outros. Em outras 
turmas cada estudante foi entrevistado por todos os outros estudantes dogrupo. Todas as entrevistas foram 
gravadas, nos grupos menores foi usado o aparelho que levei e no grupo cada estudante usou seu próprio 
celular. Nas salas em que foram organizadas as duplas eu passei de mesa em mesa para ver como a atividade 
estava sendo desenvolvida.

Tentei motivá-los para que realizassem as perguntas. Em alguns grupos os estudantes participaram 
bastante, em outros eu tive que realizar a maioria delas, em outros os estudantes contavam a história de uma 
só vez, sem dar tempo para que os outros perguntassem.

4 Histórias de vida dos educandos e educandas do projeto MOVA-Brasil é um livro de 2014 publicado pelo Instituto Paulo Freire, com 
histórias dos estudantes dos onze estados em que é desenvolvido.
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Algumas histórias emocionaram demais, grande parte dos estudantes do período da tarde choraram 
muito ao narrar suas trajetórias de vida. Os demais estudantes olhavam prestando atenção a cada detalhe, 
concordando ou discordando com a cabeça. Às vezes comentavam que havia acontecido com eles também. 
A história da Ágata foi a que mais emocionou, muitos estudantes choraram com ela no decorrer de sua fala:

[...] Na verdade era para eu ter nove irmãos, cinco morreram, só sobrou quatro. Eu morava com a 

minha mãe, ela me teve com catorze anos. Meu padrasto também morava em casa. Ele abusava 

de	mim.	Ele	batia	na	minha	mãe	e	me	batia	muito.	Eu	vivia	com	o	olho	roxo,	ele	dizia	que	se	eu	

saísse	de	casa	e	falasse	pra	alguém	ele	iria	me	matar	e	eu	ficava	com	medo	de	falar	para	a	minha	

mãe ou para qualquer outra pessoa. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos e cuidar da casa. Ele 

me ameaçava de morte, ameaçava minha mãe também e um dia a matou. Eu comecei a usar 

muitas	drogas,	bebia	muito,	estava	ficando	louca,	bebia	e	saia	gritando	com	os	outros	no	meio	

da rua por causa das drogas. Tinha tanto ódio que eu me vendia para me alimentar e alimentar 

meus irmãos, eu não aguentava mais comer resto de comida. Até que um dia me colocaram na 

clínica e eu me recuperei. Fui para o abrigo com os meus irmãos. Desde que entrei no CIEJA nunca 

desisti do meu sonho que era estudar. (Ágata, 16 anos, adaptado)

Muitos deles narraram que não tiveram a oportunidade de estudo devido a sua infância pobre, por terem 
que trabalhar dentro e/ ou fora de casa, cuidar dos irmãos mais novos, ausência de escolas nas redondezas, 
etc.	Outros	listaram	as	dificuldades	de	não	saber	ler	na	vida	adulta	tais	como	não	saber	ler	o	nome	do	ônibus,	
preencher	uma	ficha	médica,	ler	a	bula	de	um	remédio,	ler	anúncios	e	propagandas,	seguir	uma	receita	de	
bolo, etc. Outros estudantes relataram sua vida realmente começou depois de voltar a estudar, pois novas 
possibilidades se abriram ou seriam abertas com o diploma.

Quando as entrevistas terminaram propus, para os estudantes que trabalharam em dupla, que cada um 
escolhesse um colega de classe para escrever sua história. A atividade escrita consistia em narrar em primeira 
pessoa	a	história	do	colega.	No	entanto,	não	usei	o	termo	“primeira	pessoa	do	singular”	expliquei	que	cada	
um	“deveria	contar	a	história	do	amigo,	como	se	fosse	ele	mesmo”.	Quem	foi	entrevistado	por	todos	os	outros	
estudantes ao mesmo tempo escreveu sua própria narrativa.

Passando de mesa em mesa percebi que alguns estudantes apresentaram certa dificuldade, não 
estavam	acostumados	a	realizar	redações,	por	isso	iniciavam	o	texto	com	“nome:	Ana,	idade:	46”	a	assim	
sucessivamente.	Expliquei	que	deveria	redigir	em	forma	de	parágrafo.	Alguns	estudantes	escreveram	frases,	
mas	as	escreveram	em	terceira	pessoa.	Fui	a	lousa	para	exemplificar	melhor	o	que	queria	e	anotei	algumas	
frases	iniciais,	tais	como	“Meu	nome	é	______”,	Eu	tenho	______	anos”,	entre	outras.

Esse roteiro ajudou tanto os estudantes que não estavam entendendo a forma como deveria escrever 
a história do colega quanto aqueles que não estavam acostumados a escrever frases. Li as frases com os 
estudantes	e	expliquei	que	era	apenas	um	exemplo,	e	que	eles	poderiam	escolher	outras	formas	de	narrar	os	
dados	que	haviam	coletados.	Ao	escrever	o	primeiro	exemplo	“Meu	nome	é	______”	perguntei	sobre	outras	
formas	de	dizer	o	nome,	eles	responderam	“Eu	me	chamo	______”,	“Eu	sou	o	______”	e	assim	por	diante.

Os estudantes começaram a escrever e eu passei por todas as mesas diversas vezes. Os professores que 
acompanharam as atividades também ajudaram nesse momento, passaram de mesa em mesa lendo e 
auxiliando	na	escrita.	Percebi	que	quase	nenhum	estudante	era	do	estado	de	São	Paulo	e	que	quase	todos	
tinham	alguma	dificuldade	para	escrever	o	estado	de	origem.	Passei	a	escrevê-los	na	lousa.

Outras	dúvidas	surgiram,	a	principal	delas	foi	a	acentuação	das	palavras,	outras	vezes	a	confusão	entre	
o	“G”	e	o	“J”,	entre	o	“M”	e	“N”	e	entre	o	“S”	e	o	“Z”,	outras	vezes	problemas	com	o	“NH”,	entre	outros.	Como	
essa	dificuldade	era	recorrente	passei	a	escrever	algumas	palavras	na	lousa	tais	como:	criança,	filhos,	roça,	
nasci, trabalho, melhorar, entre outras. Muitas vezes eu levava a palavra com as letras do alfabeto móvel 
para	que	eles	colocassem	na	ordem	correta.	Eles	apresentaram	certa	dificuldade	em	pontuar	as	 frases,	
vírgulas	e	pontos	finais	eram	quase	inexistentes	nos	textos	de	muitos	estudantes.	Pedi	que	lessem	em	voz	
alta para que percebessem as pausas, perguntei também se as frases possuíam os mesmos assuntos e quando 
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respondiam	que	não,	pedi	que	colocassem	ponto	final.	Letra	maiúscula	também	causou	alguma	dificuldade	
entre muitos estudantes. Eu pedi que pegassem as letras do alfabeto móvel e escolhessem se iriam escrever 
a	letra	maiúscula	de	forma	ou	cursiva.	Alguns	tiveram	problemas	com	a	temporalidade,	as	frases	pareciam	
não ter ordem. Fomos lendo em voz alta e reorganizando-as.

Quando	estavam	terminando	eu	relia	todo	o	texto	e	sublinhava	as	palavras	que	deveriam	ser	reescritas,	
pedia para que lessem em voz alta para que percebessem se estava faltando alguma letra ou sílaba. 
Muitas vezes eles percebiam, outras vezes percebi que eles não utilizavam todos os fonemas na fala, 
dificultando	a	escrita,	como	“infança”,	“trabaio”,	“acompaante”,	etc,	nesses	casou	eu	as	escrevia	as	palavras	
na	lousa.	Na	maioria	das	vezes,	com	os	verbos	no	passado	terminados	em	“ou”	eles	os	terminavam	no	“o”	
como	em	“abandono”	ao	invés	de	“abandonou”,	“falo”	ao	invés	de	“falou”	e	assim	sucessivamente.	Muitos	
deles	também	não	colocaram	o	“r”	dos	verbos	no	infinitivo:	“gostava	de	joga,	de	come,	de	brinca”.	Muito	
estudantes	apresentaram	dificuldade	com	palavras	no	plural,	escreveram	“tenho	7	filho”.	Chacon	e	Vaz	
realizaram	um	estudo	com	crianças	dos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental	para	“[...]	comparar	a	acurácia	
perceptual-auditiva	e	[...]	ortográfica	de	consoantes	soantes	e	comparar	a	identificação	dos	contrastes	entre	
essas	consoantes	que	se	mostrarem	como	mais	facilmente	(ou	mais	dificilmente)	percebidos	e	registrados	
ortograficamente”	(CHACON,	VAZ,	2013,	p.697).	Os	resultados	indicam	que	houve	mais	acertos	no	desempenho	
perceptual-auditivo	e	menos	acertos	no	desempenho	ortográfico	no	primeiro	ano	e	proporcionalmente	
inverso no segundo ano. Embora a atividade do CIEJA não houvesse um padrão de palavras estabelecido, 
podemos	apontar	que	o	modo	como	os	estudantes	interpretam,	auditivamente,	características	acústicas	dos	
segmentos	da	fala	nos	dois	casos	inferem	diretamente	na	prática	ortográfica.

Quando todos terminaram eu pedi que alguns fossem voluntários para lerem as suas histórias. Todos que 
sabiam	ler	se	voluntariaram.	Alguns	que	não	liam	com	fluência	pediram	para	que	suas	histórias	fossem	lidas.	
A	seguir	alguns	textos	(na	íntegra)

Eu, Zelito nasci na cidade de são João do Paraiso Minas Gerais. Nasci de uma família muito pobre 
e eu não tive oportunidade de estudar desde novo tive que trabalhar Na roça para ajuda meus 
pais aos 18 anos, sair de casa e fui para São Paulo agradeço a oportunidade! Que a vida mim deu 
Hoje	aos	31	anos	sou	pais	de	três	filhos	e	voltei	a	estudar.

Eu me chamo Jones eu vim da Bahia com 16 anos para trabalhar em São Paulo. Aqui arrumei 
serviço	de	jardineiro.	Hoje	sou	casado	tenho	um	filho	de	9	meses,	oro	com	minha	esposa	no	
bairro Jardim Esmeralda. Eu voltei a estudar para arrumar um trabalho para melhorar de vida e 
dar	uma	vida	para	meus	filhos.

Meu nome é Nezilda tenho 49 anos. Nasí em Pernambuco cidadi de Custodia eu trabalhava na 
roça não tive infância não estudei porque tivi que ajuda os meus pais vim pra são Paulo para 
trabalhar	cunquistar	o	objetivo	de	comprar	minha	casa	e	carro	sou	consenhera	e	tenho	6	filho

Eu sou Ana, nasci no Japão em 1928 e vim para São Paulo ainda criança. Meus pais eram muito 
humildes. Comecei a trabalhar na roça com eles Na colheita de frutas comecei a trabalhar com 
7 anos. Eu vendia jabuticaba na cidade, andava 12 km todo dia sozinha.
Ai	eu	cresci	sem	brincar,	não	estudei	porque	meu	pai	não	deixou.
Com	29	anos	meu	pai	armou	um	marido	e	casei	ganhei	3	filhos	lindos	que	eu	criei	e	hoje	elas	
formado.
Fiquei	viúva	e	aos	85	anos	voltei	a	estudar	na	escola	EJA.	Hoje	sei	ler,	escrever,	computação.
Estou muito feliz.
Eu sou a Ana e essa é minha história.

Eu sou Maria Dala nasci na Bahía. Vivi numa fazenda com meus 20 irmãos. Eu não fui a escola 
porque	meu	pai	não	deixava	e	trabalhava	quando	criança.	Não	tive	infância	e	logo	me	casei.	Tive	
4	filho	e	5	neta.
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Eu	me	chamo	Maria,	sou	de	Pernambuco,	sou	casada	e	tenho	3	filhos.	Vim	para	São	Paulo	em	
busca	de	uma	vida	melhor,	porque	aqui	oportunidades	de	trabalho	e	saúde	melhores.	Não	foi	
nada	fácil,	passei	muito	sufoco,	dificuldade,	mais	não	desistir,	sempre	batalhei	e	corri	atrás	pra	
sustentar	meus	filhos	da	melhor	maneira	possível,	mais	não	conseguia	muito,pois	pra	conseguir	
trabalho bom tinha que te estudo bom e isso eu não tinha, não pude estudar quando menor, foi 
aí então que decidi vou voltar a estudar e buscar algo melhor.
E	foi	assim	que	eu	fiz,	trabalho	durante	o	dia	e	estudo	a	noite	e	nunca	pedi	a	fé.	Sei	que	vou	
conseguir	alcançar	tudo	que	eu	almejo	um	dia	eu	vou	conseguir,	meus	filhos	já	tão	grande	mais	
quero buscar por mim porque sei que eu posso e mereço isso e tou lutando pra isso e ainda vou 
dizer	valeu	a	pena	tudo	que	eu	fiz	porque	hoje	tenho	tudo	que	eu	batalhei	e	sempre	quis.

O	texto	produzido,	assim	como	a	literatura,	apresentou	as	características	apontadas	por	Cândido	sobre	
a literatura na formação do homem. Se por um lado houve um posicionamento ideológico de valorização 
dos sujeitos (função educacional) por outro não houve o revestimento mercadológico ou canônico de 
textos	alheios	à	vida	dos	indivíduos,	contribuindo	positivamente	para	a	formação	dos	sujeitos	envolvidos	no	
processo.	Houve	algo	da	função	psicológica	em	que	o	texto	possibilitou	a	“[...]	satisfação	das	necessidades	
mais	elementares”	(CÂNDIDO,	1972,	p.3)	dos	sujeitos	de	conhecer	outras	histórias,	experiências,	conflitos	
e	superações.	O	 texto	 também	apresentou	função	de	conhecimento,	pois	ao	representar	 “[...]	uma	dada	
realidade	social	e	humana	[…]	faculta	maior	inteligibilidade	com	relação	a	esta	realidade”	(Ibid,	p.6)	de	forma	
humanizadora.

Após a leitura de todas as narrativas discutimos o que elas tinham em comum. Os estudantes ressaltaram 
que quase todos vieram de outro estado, que vieram em busca de trabalho, que não tiveram oportunidade de 
estudo	por	fatores	externos	(família,	trabalho,	pobreza,	ausência	de	escola),	que	sempre	desejaram	estudar,	
que	acreditavam	em	um	futuro	melhor	caso	se	alfabetizassem,	entre	outros	fatores.	O	trabalho	de	reflexão	
crítica	estava	sendo	realizado,	questões	da	realidade	daquele	grupo	estavam	sendo	problematizadas	e	o	
processo	de	inferiorização,	a	qual	estavam	acostumados,	estava	deixando	de	existir.	Eles	estavam	em	um	
processo de reconhecimento identitário e de que os problemas, que afetaram suas infâncias, eram coletivos 
e	partiam	de	questões	de	classe,	de	relações	de	poder,	étnico-raciais,	gênero,	políticas	públicas,	históricas,	
entre outras.

Na	última	aula	nos	dedicamos	a	refletir	sobre	todo	o	processo.	Alguns	estudantes	inicialmente	acharam	
que	se	tratava	de	uma	avaliação	em	que	seriam	pontuados	de	acordo	com	sua	produção	escrita.	Expliquei	que	
não havia avaliação ou nota, que estávamos reunidos para falar sobre a atividade. Os primeiros comentários 
estavam relacionados ao processo de escrita, todos disseram eram poucas as atividades de produção de 
texto	e	que	essa	havia	sido	muito	boa.	Estavam	contentes	com	a	atividade	de	escrita	e	com	a	produção	que	
realizaram.	Alguns	disseram	que	tinha	sido	bom	“fugir”	do	material	didático	da	escola	ou	das	atividades	
recorrentes (caça-palavras e cruzadinhas). Muitos falaram que se preocuparam em não conseguir escrever, 
mas que se surpreenderam com o resultado. Em seguida, comentaram, individualmente, em princípio, o quanto 
a atividade havia sido importante para sua própria história, que havia sido muito bom reviver o passado como 
algo importante e não a ser escondido ou esquecido. Todos disseram se reconhecer na história do colega e 
que	o	reconhecimento	facilitou	novas	interpretações	sobre	os	elementos	que	os	levaram	ao	analfabetismo.	
Todos, inclusive as professoras, disseram que gostaram de todas as atividades propostas.

Minha história, sua história

Conforme	apontado	por	Toledo	e	Jacobi,	no	trabalho	com	pequisa-ação	os	“[...]	atores	sociais,	por	meio	
de	reflexão	crítica	sobre	a	realidade	em	que	se	inserem,	começam	a	se	questionar	sobre	suas	práticas	e	a	
formular	perguntas	que	os	auxiliarão	na	resolução	de	seus	problemas”	(JACOBI,	p.162).	Percebemos	que	houve	
apropriação	das	ações	da	pesquisa	e	dos	elementos	desenvolvidos,	resultando	em	uma	reinterpretação	da	
própria condição de sujeito histórico e coletivo.
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Pudemos	 experienciar,	 a	 partir	 das	 escolhas	 de	método,	 pesquisa-ação	 e	História	Oral	 sermos	
pesquisadores	e	pesquisados	ao	mesmo	tempo,	em	um	processo	colaborativo	e	reflexivo.	Nesse	sentido,	
para	além	da	proposta	inicial	do	estágio,	de	trabalhar	uma	sequência	didática	que	resultasse	em	um	texto	
narrativo, o trabalho realizado, foi de construção coletiva para mudança de paradigmas. Ao mesmo tempo, 
sem se darem conta, eles trabalharam diversos gêneros da Língua Portuguesa, o processo de entrevista, a 
argumentação, o oral, o escrito e a leitura.

Acho que a proposta foi valorosa para os estudantes que se reconheceram enquanto sujeitos de sua 
própria	história.	Eles	se	emocionaram	ao	reviver	os	momentos	significativos	para	eles,	em	sua	grande	maioria,	
contaram	apaixonadamente	suas	histórias	e	se	sentiram	orgulhosos	e	importantes	em	fazê-lo.	Comentaram,	
durante vários dias, nas aulas e fora delas, os passos percorridos. Paravam-me no corredor para dizer que 
haviam	contado	do	conteúdo	das	aulas	para	seus	familiares;	para	dizer	o	quanto	foi	importante	retomar	
alguns momentos esquecidos; para comentar que perceberam, ao sintetizar sua história de vida, que haviam 
superados	alguns	obstáculos;	para	relacionar	com	o	evento	de	Minas	Gerais;	para	dizer	que	nunca	fizeram	
uma redação e quão interessante a atividade havia sido em seu processo de formação. Eles se envolveram 
com	o	projeto	e	ficaram	orgulhosos	com	o	resultado.

Esse trabalho não teria sido realizado se não houvesse total apoio da escola. Todos os atores da escola me 
receberam	muito	bem,	os	professores	me	deixaram	a	vontade	para	a	realização	das	atividades	e	ajudaram	
sempre que possível. O corpo docente disponibilizou os recursos da sala (marcadores para a lousa, controles 
remotos dos aparelhos, folhas, cola, tesoura, etc). Eu pude utilizar o tempo que foi necessário, de acordo com 
a minha agenda (previamente acordado), para a realização de todas as atividades.

Para	finalizar	pontuo	que	outros	trabalhos	de	valorização	da	argumentação	oral	e	da	rememoração	do	
passado para problematizá-lo, de acordo com a necessidade de cada grupo, deveriam ser realizados, nos 
tantos grupos de educação para jovens e adultos, por todo o país.
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Resumo: Este artigo apresenta um recorte de pesquisa maior, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas em 
Alfabetização	e	letramento	(GPEALE)	cujo	objeto	de	reflexão	é	o	letramento	escolar.	O	estudo	se	orienta	a	partir	
do seguinte questionamento: Como as práticas e os eventos de letramento escolar estão sendo construídos 
em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental? O construto teórico-metodológico sob o qual a pesquisa 
se	assenta	vem	sendo	consolidado	no	âmbito	do	GPEALE,	onde	buscamos	uma	convergência	entre	“uma	certa	
compreensão ético-crítico-política da educação” elaborada por Paulo Freire e a antropologia da linguagem, 
com base nos Novos Estudos do Letramento. Neste recorte, apresentamos uma visão panorâmica dos dados 
gerados a partir da observação de uma turma em processo de alfabetização, na Rede Municipal de Recife.
Palavras-chave: Alfabetização.	Letramento.	Etnografia.

Introdução

Este trabalho apresenta e discute dados parciais de pesquisa maior em fase conclusão1, que tem como 
objeto de investigação o letramento escolar, entendido como um conjunto de práticas sociais mediadas 
pelo	 texto	escrito,	num	determinado	domínio	 (BARTON	e	HAMILTON,	2000),	neste	caso	a	escola.	Este	
recorte	problematiza	práticas	e	eventos	de	letramento	em	uma	turma	de	2º	ano,	portanto	em	processo	de	
alfabetização.

De certo, problematizar a alfabetização não é algo novo ou inédito2, mas trata-se de trazer à baila 
um	objeto	que	ainda	suscita	muitas	discussões.	No	Brasil,	podemos	afirmar	que	essas	discussões	têm	sido	
fomentadas,	sobretudo,	porque	ainda	apresentamos	um	quadro	que	denuncia	a	ineficácia	da	escola	brasileira	
quando o assunto são os processos de ensino e aprendizagem da leitura e escrita iniciais.

Esse	quadro,	desenhado	a	partir	de	dados	recentes	e	oficiais	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	
– IBGE, do Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP3 revela	que,	nos	primeiros	anos	do	século	XXI,	ainda	temos	em	torno	de	14	milhões	de	
analfabetos	com	15	anos	ou	mais	de	idade;	somente	62%	da	população	brasileira	com	ensino	superior	e	35%	
das	pessoas	com	ensino	médio	completo	são	classificadas	como	plenamente	alfabetizadas;	um	em	cada	
quatro	brasileiros	que	cursam	ou	cursaram	o	Ensino	Fundamental	(EF)	II	ainda	estão	classificados	no	nível	
rudimentar	da	alfabetização;	22,2%	dos	alunos	com	8	anos	de	idade	não	conseguem	ler	textos	e	34,4%	não	
conseguem	escrever	textos	curtos	e	compreensíveis.

A esse respeito, Soares (2016) comenta:

1 Trata-se de pesquisa financiada pelo CNPq e coordenada por Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, como bolsista de Produtividade.
2 Numa busca básica no site do banco de teses e dissertações da CAPES – Plataforma Sucupira, no painel de informações quantitativas, 

foi encontrado 4018 resultados para o termo alfabetização, em pesquisas realizadas de 2013 a 2016.
3 Dados retirados dos sites oficiais destes órgãos.
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Nos	anos	 iniciais	do	século	XXI,	apesar	da	hegemonia	exercida	pelo	construtivismo	nas	duas	

décadas	anteriores,	o	fracasso	em	alfabetização	persiste,	embora	esse	fracasso,	agora,	configu-

re-se de forma diferente: enquanto, no período anterior, o fracasso, revelado por meio sobretudo 

de	avaliações	internas	à	escola,	concentrava-se	na	série	inicial	do	ensino	fundamental,	a	então	

geralmente	chamada	“classe	de	alfabetização”,	o	fracasso	na	década	inicial	do	século	XXI	é	de-

nunciado	por	avaliações	externas	à	escola	–	avaliações	estaduais,	nacionais	e	até	internacionais	

-, e já não se concentra na série inicial da escolarização, mas espraia-se ao longo de todo o ensino 

fundamental, chegando mesmo ao ensino médio, traduzido em altos índices de precário ou nulo 

domínio da língua escrita, evidenciando grandes contingentes de alunos não alfabetizados ou 

semialfabetizados, depois de quatro, seis, oito anos de escolarização. (P. 24)

Por	outro	lado,	paralelamente	a	esse	diagnóstico	de	um	número	alarmante	de	pessoas	funcionalmente	
analfabetas espalhadas pelo país, há décadas circula um discurso sobre a necessária formação do 
sujeitoautônomo,	crítico,	consciente	e	reflexivo,	para	a	construção	de	uma	sociedade	mais	justa	e	democrática.	
A apropriação da língua escrita como objeto cultural se torna, portanto, fundamental na constituição desse 
sujeito e dessa sociedade, já que, como tal, não é apenas um produto escolar, nem se restringe à capacidade 
de juntar letras e sílabas, coisa que a grande maioria dos brasileiros faz, mas é resultado da atividade humana 
ao longo dos tempos e carregada de poder e ideologia.

Nessa	direção,	nossa	posição	é	de	que	o	monitoramento	das	instituições	de	ensino,	desde	os	anos	de	
1990,	por	meio	da	aplicação	sistemática	de	exames	em	âmbito	federal	e	estadual	e	a	divulgação	pública	dos	
resultados,	entre	os	quais	se	destacam	o	Sistema	de	Avaliação	da	Educação	Básica	–	SAEB	(1994),	o	Exame	
Nacional do Ensino Médio – ENEM (1998), a Prova Brasil (2005), a Provinha Brasil (2007) e mais recentemente 
a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA (2013) representa um elemento importante na busca por uma 
educação	de	qualidade,	mas	são	insuficientes	para	a	compreensão	da	natureza	do	letramento	escolar.	Só	
o	exame	dos	processos	vivos	e	concretos	que	acontecem	nas	salas	de	aula,	poderão	trazer	respostas	mais	
apuradas	aos	desafios	que	ainda	hoje	incomodam	professores,	gestores	e	pesquisadores	em	geral.

Em busca desses processos desenvolvemos este estudo, cujo construto teórico-metodológico busca uma 
convergência	entre“uma	certa	compreensão	ético-crítico-política	da	educação”	elaborada	por	Paulo	Freire	
(1976, 2011, 2015) e a antropologia da linguagem, com base nos Novos Estudos do Letramento – NEL (BARTON 
e	HAMILTON,	2000,	2004;	GEE,	2004;	HEATH,	2004;	STREET	2003,	2004,	2010,	2013,	2014).

Ao	longo	do	ano	letivo	de	2016,	estivemos	acompanhando	etnograficamente	5	turmas,	do	1º	ao	5º	ano,	
numa	escola	da	Rede	Municipal	de	Recife.	Este	 texto,	organizado	em	2	seções,	apresenta	o	exame	que	
fizemos	dos	eventos	e	práticas	letradas	observados	na	turma	do	2º	ano.	Na	primeira	seção,	desenvolvemos	o	
referencial	teórico	que	sustenta	a	reflexão	e,	na	segunda,	destacamos	as	questões	de	pesquisa	e	a	abordagem	
metodológica,	tanto	quanto	a	discussão	dos	dados	gerados.	Ao	final	do	texto,	tecemos	algumas	considerações	
em defesa de uma alfabetização crítica e emancipadora.

Referencial teórico

A partir de argumentos teóricos, como aqueles desenvolvidos por Paulo Freire, que denunciou um modelo 
de educação bancária, onde o letramento era tratado como um conjunto de habilidades técnicas, neutras 
e	uniformes	a	serem	“depositadas”	naqueles	que	não	as	possuíam,	Street	(2003,	2004,	2010,	2014)	propõe	
o modelo ideológico e a perspectiva etnográfica como abordagens alternativas, para a compreensão do 
letramento, as quais delineiam esta pesquisa. Do campo dos NEL, interessa-nos ainda, a noção de práticas e 
eventos letrados.	(BARTON	e	HAMILTON,	2000;	2004).

Das	proposições	de	Paulo	Freire	corroboramos	radicalmente	com	a	ideia	de	educação como ato político e 
de alfabetização como leitura do mundo, mais do que leitura da palavra como signo linguístico. Defendemos 
que o ponto de partida para uma alfabetização crítica, transformadora e emancipatória, conforme pontua 
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Freire,	se	assenta	na	experiência	cultural	do	educando.	Nesta	perspectiva,	a	experiência	com	a	cultura escrita, 
dentro e fora da escola, torna-se um elemento fundamental para a construção dos eventos de letramento 
escolar.

Paulo Freire e os novos estudos do letramento: uma aproximação teórica inicial
Mesmo a partir de uma visão panorâmica da vasta obra de Paulo Freire é possível captar que o mote para 

suas	reflexões	e	críticas	se	assenta	na	complexidade	da	vida	social	e	da	atividade	humana.	A	divisão	de	classes,	
a	relação	de	exploração	entre	opressores	e	oprimidos,	a	desigualdade	social,	por	exemplo,	são	elementos	
intrínsecos à essa atividade e sempre inquietaram o pensador. Assim como o inquietava também, uma visão 
ingênua da educação e da alfabetização, que pouco ou quase nada colaborava com a transformação dessa 
realidade.

Desde a década de 1960, Freire já denunciava essa visão ingênua – um modelo de educação que negava 
ao sujeito a sua condição de ser histórico e social e como tal, ao mesmo tempo em que se apropria da cultura, 
também é produtor dela. A criança ou o adulto, em processo de aprendizagem da língua escrita, eram tratados 
como	uma	tábula	rasa,	onde	seria	possível	“depositar”	os	conhecimentos	dos	quais	eles	necessitariam.	Sobre	
esta	concepção	bancária	de	educação,	assim	diz	o	autor:	“como	seres	passíveis	e	dóceis,	pois	que	assim	são	
vistos e assim são tratados, os alfabetizandos devem ir recebendo aquela transfusão alienante da qual, por 
isto mesmo, não pode resultar nenhuma contribuição ao processo de transformação da realidade.” (FREIRE, 
1976, p.17)

Por	muito	tempo	o	analfabetismo	foi	encarado	como	uma	“erva	daninha”	ou	como	uma	“enfermidade”,	que	
precisaria	ser	erradicado,	pois	acarretava,	entre	outras	coisas,	“baixos	níveis	de	civilização”	de	determinadas	
sociedades.	Sendo	o	analfabetismo	encarado	desta	forma,	temos	que	“a	alfabetização,	assim,	se	reduz	ao	
ato	mecânico	de	depositar	palavras,	sílabas	e	letras	nos	alfabetizandos.	Este	depósito	seria	suficiente	para	
que	os	alfabetizandos	começacem	a	afirmar-se,	uma	vez	que,	em	tal	visão	se	empresta	à	palavra	um	sentido	
mágico” (FREIRE, 1976. p.15).

Esta	concepção	de	educação	bancária	se	aproxima	do	que	Street	(2014)	denominou	de	modelo autônomo 
de	letramento,	no	qual	o	letramento	é	conceitualizado	em	termos	técnicos,	independente	do	contexto	social.	
O conceito de um letramento autônomo, para o autor, não ajuda a entender a natureza social do letramento 
e	sua	relação	com	as	instituições.	Ao	contrário,	alia-se	às	questões	reducionistas	relacionadas	ao	modo	como	
o letramento deve ser transmitido, ensinado. Por isso ele sugere o modelo ideológicocomo uma abordagem 
alternativa para o letramento. Neste modelo, as práticas letradas são vistas como algo ligado às estruturas 
culturais	e	de	poder	na	sociedade	e,	portanto,	suscitam	questões	anteriores	àquelas	aparentemente	técnicas.	
(STREET, 2014)

Mas	os	modelos	ou	visões	sobre	o	 letramento,	propostos	por	Street,	não	são	visões	dicotômicas.	Ao	
contrário, são duas faces de uma mesma moeda, que nos possibilita avançar na discussão sobre as maneiras 
de	pensar	o	letramento.	Inicialmente,	é	preciso	refletir	sobre	o	tipo	de	letramento	regulador	da	condição	de	
letrado e iletrado. Quem categoriza uma pessoa ou um grupo social como iletrado? A partir de que referência? 
De	quais	parâmetros?	Com	quais	 intenções?	São	questões	dessa	natureza	que	precisam	ser	colocadas,	
para	compreendermos	que	uma	visão	externa,	um	modelo	padrão	de	 letramento,	 segundo	concepções	
preconizadas	de	agências	como	a	Organização	das	Nações	Unidas	para	a	Educação,	a	Ciência	e	a	Cultura	
–	UNESCO	ou	o	Banco	mundial,	por	exemplo,	está	determinando	se	um	grupo	de	pessoas	é	letrado	ou	não,	
é alfabetizado ou não. É este o modelo denominado autônomo, que uma vez elaborado e proposto, serviria 
a	todos	e	em	todos	os	lugares	da	mesma	maneira.	“Presume-se,	nesse	modelo,	que	letramento	é	uma	coisa	
autônoma,	separada;	uma	coisa	que	teria	efeitos,	 independentemente	do	contexto”	 (STREET,	2010,	p.36),	
bastando que se acertasse o método.

A	experiência	etnográfica	do	autor,	sugere,	todavia,	que	o	letramento	é	estritamente	de	caráter	social	e	
cultural,	comportando	relações	de	poder	e	significados	culturais,	políticos	e	ideológicos.	Há	intenções	no	uso	
da	escrita.	“Refiro-me	a	esse	modelo	como	um	modelo	ideológico;	não	só	um	modelo	cultural,	embora	seja	
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isso, mas ideológico porque há poder nessas ideias.” (STREET, 2010, p.37) Mas a ideologia não está apenas 
nesse	letramento	situado.	Há	ideologia	também	quando	se	tem	uma	visão	autônoma	do	letramento.	O	autor	
assevera que:

Esses	modelos	são	poderosos.	Por	exemplo,	esses	modelos	determinam	recursos,	currículos,	

estratégias	pedagógicas,	e	principalmente,	estabelecem	fronteiras	que	pretendem	definir	quem	

é alfabetizado/letrado e quem não é alfabetizado/não letrado. Estes são conceitos poderosos e, 

portanto, modelos poderosos pelas consequências que acarretam. (p. 37)

Tomando a ideologia como ponto de tensão, entre, de um lado, autoridade e poder e, do outro, resistência 
e criatividade (Street, 2004), notamos que esta tensão está presente numa variedade de práticas culturais, 
incluindo	a	linguagem,	e	por	conseguinte	a	língua	escrita,	em	contextos	escolares	ou	não.	Por	isso	é	importante	
tratar	o	letramento	numa	abordagem	ideológica	explícita.	Nas	palavras	do	autor:

é evidente que o letramento não pode ser estudado como uma tecnologia neutra, como no modelo 

reducionista autônomo. Mas como uma prática social e ideológica, que inclui aspectos fundamen-

tais da epistemologia, do poder e da política: a aquisição do letramento implica questionamentos 

sobre	discursos	dominantes,	alterações	na	agenda	da	alfabetização,	lutas	por	poder	e	posições	

sociais. Neste sentido, as práticas letradas estão saturadas de ideologia. (STREET, 2004, p.90)

Desse modo, os NEL partem de uma noção de letramento, sobretudo como uma prática social, marcada 
por	uma	dimensão	ideológica,	situada	geográfica	e	historicamente	e	tem	se	interessado	pelos	diferentes	usos	
da	escrita	na	sociedade	e	as	relações	de	poder	imbricadas	nestas	práticas,	atrelados	ao	valor	e	ao	significado	
que estes usos têm para os próprios sujeitos.

Essa noção alinha-se claramente com toda a perspectiva ideológica, política e cultural inerente 
à proposta freireana de alfabetização e pedagogia. Em suas andarilhagens e movimentos de ida e 
vinda,	 Freire	propõe	o	que	ele	mesmo	chamou	de	 “uma	certa	 compreensão	ético-crítico-política	da	
educação”	colocando-a	como,	antes	de	tudo,	um	ato	políticoem	si	mesma,	cujo	fim	seria	a	compreensão	
e	a	consequente	 transformação	da	realidade	social,	 reconhecida	como	desigual	e	 injusta.	Para	ele,	 “é	
necessário, na verdade, reconhecer que o analfabetismo, não é em si, um freio original. Resulta de um 
freio anterior e passa a tornar-se freio. Ninguém é analfabeto por eleição, mas como consequência das 
condições	objetivas	em	que	se	encontra.”	(p.	22)

Dessas	e	outras	 reflexões	 feitas	pelo	autor	 resulta	o	anúncio	de	uma	educação	 libertadora	e	crítica.	
Paulo	Freire	postula	que	mais	que	escrever	e	ler	a	“asa	é	da	ave”,	“os	alfabetizandos	necessitam	perceber	
a necessidade de um outro aprendizado: o de escrever a sua vida, o de ler a sua realidade, o que não será 
possível se não tomam a história nas mãos para, fazendo-a, por ela serem feitos e refeitos.” (FREIRE, 1976, 
p.19) Nesta concepção crítica, o analfabetismo não é encarado como uma chaga, nem uma erva daninha, 
a	ser	erradicada,	nem	tampouco	uma	enfermidade,	“mas	uma	das	expressões	concretas	de	uma	realidade	
social	 injusta”,	não	se	 tratando,	portanto	de	um	problema	estritamente	 linguístico,	nem	exclusivamente	
pedagógico, metodológico, mas político.

Em ensaio publicado por Bartlet e Macedo (2015), as autoras defendem que o modelo ideológico de 
letramento e alfabetização dos NEL encontra-se profundamente relacionado à perspectiva Freireana de 
alfabetização crítica. Para elas,

A	pedagogia	expressa	nas	palavras	de	Freire	nos	impulsiona	a	mantermo-nos	na	luta	permanente	

contra a opressão e a desigualdade social. A alfabetização e o letramento numa perspectiva 

crítica	podem	ser	uma	das	ferramentas	a	ser	utilizadas	nessa	luta,	mas	certamente	não	é	a	úni-

ca. A dimensão política do ato de educar precisa estar presente de forma consciente em todo 
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o processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita e em todas as áreas do currículo, 

permeando	as	 relações	e	 interações	entre	alunos	e	professor,	mediadas	criticamente	pela	

escrita como ferramenta cultural. (P. 234)

Práticas e eventos de letramento
Tendo como fundamento para nossa pesquisa a articulação delineada até então, do campo dos NEL 

agenciamos	ainda	a	noção	de	práticas	e	eventos	de	letramento.	Partindo	da	afirmação	que	o	letramento	é	
essencialmente	social	e	está	localizado	na	interação	entre	as	pessoas,	mediada	pela	escrita,	Barton	e	Hamilton	
(2000) reforçam a noção desenvolvida por Street (2014). Escrevem eles:

o letramento é compreendido como um conjunto de práticas sociais, que podem ser inferidas de 

eventos	que	são	mediados	por	textos	escritos;	existem	diferentes	letramentos	associados	a	dife-

rentes	domínios	da	vida;	as	práticas	de	letramento	são	padronizadas	pelas	instituições	sociais	e	

relações	de	poder	e	alguns	letramentos	são	mais	dominantes,	visíveis	e	influentes	que	outros;	as	

práticas de letramento têm propósitos ligados a metas sociais mais amplas e às práticas culturais; 

o letramento é historicamente situado; as práticas de letramento mudam e novas práticas são 

frequentemente adquiridas por meio de processos de aprendizagem informal e da produção de 

sentido. (p.8)

De acordo com a compreensão dos autores, a prática de letramento seria a unidade básica da teoria 
social do letramento. A prática não seria, no entanto, uma unidade observável de comportamento, uma vez 
que	envolve	valores,	atitudes,	modos	de	vida,	sentimentos	e	relações	sociais.	Ao	passo	que	os	eventos	de	
letramento	são	atividades	em	que	o	letramento	exerce	um	papel;	São	episódios	observáveis	que	resultam	
das práticas e são moldados por essas mesmas práticas.

Para uma melhor compreensão daquilo que seria um evento de letramento, podemos pensar da seguinte 
forma.	Vivemos	hoje	numa	sociedade	permeada	pela	escrita	e	fazemos	uso	dela	nas	situações	mais	diversas	
possíveis. Entretanto esses usos são variados e também moldados pelas práticas de letramento a eles 
subjacentes. Alguns eventos estão ligados à sequência de rotinas que podem consistir em procedimentos 
formais	e	expectativas	de	instituições	sociais	(BARTON	e	HAMILTON,	2000)	como	a	escola	e	a	igreja,	por	
exemplo	e	o	modo	como	a	escrita	esteve	presente	em	cada	um	desses	domínios.	Outros	eventos	instituem-se	
em	vivências	mais	informais,	que	tem	lugar	no	lar	e	na	rotina	diária,	como	por	exemplo,	ler	uma	receita	ou	
um	panfleto	de	supermercado,	fazer	uma	lista	de	compras.

Pensar a noção de práticas de letramento	já	é	um	pouco	mais	complexo.	Street	(2010)	usa	a	noção	de	
práticas	para	se	 “referir	a	aspectos	que	nos	possibilitam	começar	a	ver	padrões	nesses	eventos	e	situar	
conjuntos	de	eventos	de	forma	a	dar	a	eles	um	padrão.	Essa	padronização,	supomos,	carrega	significados	
para	os	participantes.”	(P.	38)	Ou	seja,	na	escola	ou	na	igreja	há	certos	padrões	de	uso	da	escrita,	relativos	
a	esses	domínios	sociais	mais	amplos,	que	significam	os	eventos	de	letramento	para	os	sujeitos	que	deles	
participam. Assim temos as práticas de letramento.

Partindo da ideia de que as práticas de letramento não são observáveis, mas guiam os eventos, entendemos 
que	elas	poderiam	ser	definidas	como	a	ligação	entre	as	atividades	de	leitura	e	escrita	e	as	estruturas	sociais	
que permeiam essas atividades. Ou seja, são os meios culturais gerais de utilizar a linguagem escrita de acordo 
com	as	necessidades	das	pessoas.	(BARTON	e	HAMILTON,	2000).

Refletir	sobre	a	noção	de	práticas	de	letramento	implica	em	pensar	nos	elementos	contextuais	do	evento.	
Quem	usa	a	escrita?	Como	usa?	Porque	usa?	A	partir	de	que	regras?	Quais	as	relações	de	poder	que	perpassam	
este	uso?	Como	se	dá	a	trama,	a	partir	da	intencionalidade	da	leitura?	Como	se	configura	a	leitura	num	
determinado espaço? As práticas são formas gerais da cultura, de utilizar letramento, vivências que ancoram 
os usos da modalidade escrita e por meio das quais os indivíduos interagem durante suas vidas. (BARTON e 
HAMILTON,	2000).
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Práticas e eventos de letramento são, portanto, conceitos interligados. Mas é preciso pensá-los criticamente. 
A	quem	serve,	por	exemplo,	uma	escrita	que	é	visível	a	todos?	Significa	o	que	e	para	quem?	A	noção	de	prática	
parece nos ajudar nesta empreitada, uma vez que é por ela que captamos elementos singulares na interação 
das pessoas com a escrita, que é o elemento central para a noção de evento de letramento. Só a presença do 
texto	escrito	não	indica	um	evento	de	letramento.	Um	evento	é	captado	na	observação	da	interação.	Uma	
coisa é a escrita, é o espaço que comporta a escrita e outra coisa é a interação com esta escrita, o uso que é 
feito dela. Um espaço que tenha escrita é apenas um espaço com a possibilidade de eventos de letramento. 
Pensar a noção de práticas implica a necessidade de compreender o uso que é feito dessa escrita neste 
espaço, por diferentes sujeitos. Por isso a etnografia é fundamental num estudo que se proponha a discutir 
práticas	de	letramento.	Afinal	elas	são	moldadas	por	regras	sociais	que	regulamentam	o	uso	e	a	distribuição	
de	textos,	prescrevendo	quem	pode	produzir	e	ter	acesso	a	eles.	São	atravessadas	pela	distinção	entre	os	
mundos	individuais	e	sociais.	(BARTON	e	HAMILTON,	2000).

Eventos de letramento: a leitura e a escrita numa turma de alfabetização

A	aproximação	entre	os	NEL	e	Paulo	Freire,	discutida	na	seção	anterior	ancora	o	estudo	que	descrevemos	
neste	recorte.	Partimos	de	um	marco	teórico	e	de	um	conjunto	claro	de	proposições	sobre	o	letramento	que	o	
definem	como	uma	prática	social,	exercida	por	diferentes	sujeitos,	em	diferentes	domínios	da	vida.	No	Brasil,	
temos um cenário sócio, político e econômico e um diagnóstico da alfabetização que tem nos impulsionado a 
realizar pesquisas com este foco, onde buscamos descrever eventos de letramento entre alunos e professores, 
captando	práticas	de	letramento	subjacentes	a	tais	eventos.	Em	nossa	concepção,	uma	das	questões	mais	
relevantes para os estudos do letramento e da alfabetização é a compreensão da lógica dos usos sociais a 
que a escrita se presta, na escola.

Para	tanto,	optamos	pela	perspectiva	etnográfica,	própria	dos	NEL,	que	nos	possibilita,	documentar	em	
detalhes,	as	práticas	letradasem	um	determinado	ponto	no	espaço	e	no	tempo.	Arriscamos	afirmar,	com	Barton	
e	Hamilton	(2004)	que	fazemos	mesmo	uma	“etnografia	crítica	porque	comporta	um	objetivo	transformativo	
e	emancipatório	(ainda	que	não	orientado	pela	pesquisa	ação),	pois	traz	implicações	educativas	e	de	ação	
cultural que podem ser derivadas deste estudo” (p. 111)

Objetivamos captar, descrever e analisar práticas e eventos de letramento escolar construídos na sala 
de aula do segundo ano, na escola que acompanhamos ao longo de 2016, na Rede Municipal de Recife. 
Assumimos, portanto, a escola e sala de aula como uma comunidade culturalmente constituída (MACEDO, 
2005) com sujeitos diversos, assumindo papéis também distintos no processo de ensino-aprendizagem 
da leitura e da escrita. Assim, nos guiamos a partir dos seguintes questionamentos: como as práticas e os 
eventos de letramento são construídos em turmas de alfabetização? Quais são essas práticas e eventos, 
que têm lugar na vivência diária de alunos e professora no domínio escolar? O processo de geração de 
dados	implicou	a	utilização	de	instrumentos	próprios	da	pesquisa	qualitativa,	de	inspiração	etnográfica,	
tais	como	a	observação	com	anotações	em	caderno	de	campo,	a	entrevista,	a	análise	de	materiais	escritos,	
próprios da cultura escolar, como o caderno das crianças e o registro de algumas aulas em áudio. A imersão 
nesta turma estendeu-se ao longo de 8 meses, com um total de 45 dias observados, sendo que tomamos 
21 deles para análise.4

A	professora	que	colaborou	com	a	pesquisa,	doravante	P2,	tem	aproximadamente	50	anos,	é	bastante	
experiente,	lecionou	22	anos	na	Rede	Municipal	de	Camaragibe,	município	vizinho	da	capital	pernambucana	
e	 iniciava	 sua	experiência	em	Recife,	 como	professora	contratada.	Aos	17	anos,	ainda	 sem	 formação	

4 Esta turma vivia uma situação atípica na escola. A professora regente estava grávida e recorrentemente se afastava do trabalho, em 
função disso e do surto de Zika em Pernambuco. Uma professora contratada cobria as ausências da professora regente, chegando 
a substituí-la em sua licença maternidade e se configurando como a professora da turma. Assim, consideramos o trabalho que essa 
professora desenvolveu.
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específica,	alfabetizou	adultos	no	MOBRAL,	nos	anos	de	1990	cursou	o	Magistério	de	nível	médio;	em	
seguida, graduou-se em Pedagogia pela Universidade Estadual de Pernambuco – UPE e chegou a concluir 
curso de especialização em Psicopedagogia Clínico-institucional pela FAESC. Ao longo da sua trajetória 
como docente, participou ainda de cursos de formação continuada, principalmente em Camaragibe.

Na longa interação que mantivemos com ela pudemos também ter várias conversas informais, e logo 
no	início	das	observações	perguntamos	à	professora	sobre	como	era	o	trabalho	que	ela	desenvolvia	com	a	
alfabetização.	A	participante	respondeu	que	enfatizava	as	letras,	as	sílabas	e	as	palavras,	tendo	o	texto	como	
ponto	de	partida.	Quando	questionada	sobre	que	características	deveriam	ter	estes	textos,	ela	é	enfática	ao	
dizer:	“Curto	e	familiar.	”	E	ainda	continua:	“Tem	que	ter	palavras	simples	e	mais	facilidade	para	o	aluno.	”	
Numa	outra	conversa	que	tivemos,	ainda	no	início	das	observações,	pautei	um	pouco	a	noção	de	alfabetização	
e	letramento,	na	tentativa	de	captar	que	concepções	a	professora	carregava	acerca	desses	conceitos.	Nessa	
direção, indaguei a professora sobre o que ela acreditava ser um aluno alfabetizado. Sem pensar muito, ela 
logo	define	que	é	o	aluno	capaz	de	construir	um	pequeno	texto	familiar,	compreender	e	fazer	a	leitura,	ao	
passo	que	letramento	“é	quando	o	aluno	faz	a	leitura	de	mundo.	Não	é	só	o	textinho	da	escola,	porque	ele	
pode estar alfabetizado, mas pode não estar letrado. ”

Ao	que	parece,	as	enunciações	da	professora	estão	amplamente	ancoradas	no	discurso	corrente	da	
importância	do	texto	na	sala	de	aula	e	da	leitura	de	mundo,	de	que	tanto	nos	fala	Paulo	Freire:	“a	leitura	
do mundo precede a leitura da palavra”. A princípio, nos indica também um movimento metodológico, que 
vai	de	uma	abordagem	sintética	para	uma	abordagem	mais	analítica,	já	que,	o	texto	parece	o	mote	para	a	
alfabetização.

As	conversas	continuaram	paralelamente	às	observações	que	 realizamos,	nos	horários	de	merenda,	
recreio e planejamento da professora e, sempre que possível, eram anotadas no diário de campo. Para uma 
melhor	organização	dos	dados	registrados	em	caderno	de	campo,	elaboramos	um	“mapa	de	eventos”	desta	
sala	de	aula.	Mapas	de	eventos	auxiliam	o	pesquisador	durante	o	processo	analítico,	já	que	tem	como	função	
representar como foi organizada a rotina entre alunos e professora, como o tempo foi gasto na realização das 
atividades	desenvolvidas	e	quais	as	ações	dos	participantes	na	construção	dos	eventos	letrados.	Constituem-
se	ainda	num	instrumento	de	contextualização	do	discurso	produzido	na	sala	de	aula,	a	depender	do	nível	
e do objeto de análise em questão. (MACEDO, 2005). No caso desta pesquisa, as categorias básicas do mapa 
foram: a data do evento de letramento, o próprio evento, o horário em que ele ocorreu, o tempo que durou 
e	as	ações	dos	participantes	no	momento	em	que	ocorria	o	evento.

A partir deste mapa, construímos uma visão panorâmica dos principais eventos de letramento na turma 
observada.	Categorizamos	tais	eventos	como:	a)	lendo	um	texto,	onde	a	leitura	foi	o	principal	objeto	de	
reflexão,	b)	escrevendo	um	texto,	onde	a	escrita	era	o	principal	objeto	e	c)	refletindo	sobre	o	sistema	de	escrita	
alfabética,	onde	o	funcionamento	do	SEA	era	tomado	como	objeto	de	reflexão.	Neste	texto	apresentamos	
esta visão. 5

A	professora	sempre	iniciava	a	aula	construindo	um	“cabeçalho”	com	a	turma,	onde,	com	auxílio	de	um	
calendário,	ela	identificava	a	data	do	dia	e	a	quantidade	de	meninos	e	meninas	presentes	naquele	dia,	o	
que já se constitui num evento de letramento bastante observado em outras pesquisas que desenvolvemos 
(ALMEIDA, 2012). No restante do turno de aula, outros eventos de letramento próprios do domínio escolar 
eram construídos.

Os eventos de leitura	ocorriam	quando	a	professora	lia	um	livro	literário	para	a	turma,	quando	o	texto	do	
livro	didático	era	objeto	de	reflexão,	quando	a	professora	apresentava	um	texto	xerocado	e	discutia	com	a	
turma, ou ainda, quando as crianças acessavam o cantinho de leitura da sala ou algum livro dos projetos de 
leitura da rede municipal de Recife.

5 Como mencionado, a pesquisa maior se encontra em processo de finalização. Não chegamos ainda num nível mais apurado de análise, 
por isso, optamos por apresentar aqui apenas esta visão panorâmica.
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Eventualmente a professora selecionava um livro literário para compartilhar com a turma. Não se tratava 
de	uma	atividade	rotineira,	mas	esporádica.	Importa	ressaltar	que	na	sexta-feira	a	turma	tinha	o	direito	
de	ir	à	sala	de	leitura	da	escola	para	experiências	literárias	com	outra	professora.	A	turma	era	dividida	em	
duas.	Enquanto	metade	ficava	com	a	regente,	realizando	atividades	sobre	o	SEA,	a	outra	metade	ia	para	
a sala de leitura.

Os livros didáticos adotados pela escola também estavam disponíveis na sala de aula e foram acessados 
algumas	vezes	pela	professora.	Nessas	situações,	alguns	textos	desses	livros	dos	diferentes	componentes	
curriculares	também	compuseram	eventos	de	leitura,	por	assim	dizer.	Textos	retirados	de	outros	materiais	
didáticos, como cartilhas e livros para a Educação Infantil também compuseram eventos de leitura. Como 
estes	textos	eram	selecionados	pela	professora,	mantinham	as	características	que	eram	importantes	pra	ela:	
curtos e de fácil compreensão. Às vezes eram registrados na lousa, para que as crianças copiassem; outras 
vezes	era	xerocado.	Após	a	leitura	destes	textos,	seguiam	perguntas	sobre	eles.

Outros	eventos	de	leitura	ocorriam	paralelamente	à	outras	situações	na	sala	de	aula.	Recorrentemente,	os	
alunos que terminavam as atividades propostas pela professora eram liberados para ler um livro do cantinho 
de leitura, ou seja, o acesso a este espaço de leitura na sala de aula esteve muitas vezes condicionado à 
finalização	de	outra	atividade.	Como	os	alunos	com	mais	dificuldade	ficavam	sempre	mais	atrasados,	quase	
nunca tinham esse acesso. O mesmo ocorria com livros dos projetos de leitura da Rede Municipal. Na sala de 
aula, o acesso era controlado pela professora, que permitia apenas às crianças que terminaram determinada 
atividade, acessarem tais livros.

O evento construindo um texto, aconteceu 7 vezes na turma. Em todos esses eventos, a professora orientava 
que	as	crianças	escrevessem	“espontaneamente”	e	individualmente	sobre	uma	brincadeira	que	fizeram	no	
recreio,	sobre	como	foi	o	final	de	semana	ou	ainda	a	partir	de	um	desenho.	Estes	eventos	demandam	uma	
reflexão	bastante	interessante.	Produzir	um	texto	ou	“escrever	um	texto	familiar”,	na	concepção	da	professora,	
define	o	aluno	alfabetizado.	Os	eventos	produzindo um texto foram sempre nessa direção avaliativa.  
A	professora,	ao	oportunizar	os	alunos	escreverem	sobre	uma	brincadeira,	um	final	de	semana	ou	um	desenho,	
tinha	o	objetivo	de	avaliar	esta	capacidade	nos	alunos	e	alegrava-se	quando	encontrava	“textos”	próximos	
de	uma	hipótese	de	escrita	alfabética.	Ao	passo	que,	a	produção	de	texto,	não	era	tomada	por	ela,	como	
uma	situação	de	ensino.	Ela	não	ensinava	a	produzir	textos,	mas	esperava	que	os	alunos	demonstrassem	
esta capacidade.

Os	eventos	onde	o	SEA	foi	o	principal	objeto	de	reflexão	foram	predominantes	na	turma.	As	crianças	
realizavam	“ditados”	e	também	muitas	atividades	com	foco	nas	letras	e	sílabas	das	palavras.	Por	exemplo:	Leia	
e separe; junte as sílabas para formar palavras; ordene as sílabas; copiar e estudar para o ditado; complete 
com	as	sílabas	faltosas.	A	maioria	dessas	atividades	contemplava	palavras	retiradas	dos	textos	usados	nos	
eventos	de	leitura,	o	que	demonstra	coerência	com	a	fala	inicial	da	professora	que	afirmava	trabalhar	com	
letras,	palavras	e	sílabas	tendo	o	texto	como	ponto	de	partida.	Entretanto,	não	podemos	deixar	de	destacar	os	
limites	de	uma	prática	que	tem	o	foco	predominante	em	atividades	que	artificializam	o	texto	e	a	linguagem.	
O	texto	em	si	não	é	objeto	de	reflexão,	mas	pretexto	para	o	ensino	do	SEA,	que	acaba	sendo	deslocado	do	
processo de ensino e aprendizagem.

A pesquisa que realizamos no mestrado (ALMEIDA, 2012) também revelou uma prática de alfabetização 
com este contorno. P2 e a professora que acompanhamos na pesquisa mencionada apresentam uma tensão 
entre	ensinar	o	código	e	trabalhar	com	textos,	mas	“apesar	dessa	tensão,	existe	uma	ênfase	no	trabalho	com	
a sistematização do código escrito, por meio de métodos sintéticos, que valorizam as partes como letras, 
sílabas	e	palavras	soltas,	em	detrimento	de	uma	metodologia	que	contemple,	de	fato,	os	usos	e	as	funções	
sociais	dos	textos”	(P.	127)	A	língua	escrita,	nos	dois	casos,	é	tratada	apenas	como	um	código	de	transcrição	das	
unidades	sonoras	em	unidades	gráficas.	Uma	concepção	que	se	vincula	ao	que	Street	denominou	letramento	
autônomo e Paulo Freire, educação bancária.

Como	apontaram	Barton	e	Hamilton	 (2000)	é	 importante	depreender	de	modo	mais	apurado	na	
dinâmica	desta	sala	de	aula,	como	se	deu	o	processo	de	uso	e	distribuição	dos	textos,	quem	produziu	e	
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quem acessou e outros tantos elementos que nos ajudarão a compreender as práticas de letramento que 
comportam tais eventos.

As práticas e os eventos letrados construídos na escola são, antes de tudo, sociais e comportam também 
uma dimensão peculiar, característica da cultura escolar. Incluem uma série de valores, atitudes e sentimentos. 
Trata-se	de	ações	e	interações	entre	professor	e	alunos,	marcadas	pelas	relações	de	poder	e	mediadas	pelo	
textoescrito.	A perspectiva etnográfica	nos	permitecompreender	essa	complexidade.	Desvelar	o	que	está	
implícito naquilo que observamos, respondendo aos questionamentos de como e porque determinadas 
práticas	e	eventos	são	construídos,	o	modo	como	os	textos	são	escolhidos,	produzidos	e	usados,	a	relação	
desses	 textos	com	o	processo	mesmo	de	alfabetização,	que	finalidade	a	escrita	assume	nas	 interações	
estabelecidas	pelos	sujeitos	neste	espaço,	destacar	padrões	e	recorrências,	mas	também	singularidades.	
Tornar visível o que é invisibilizado, muitas vezes pela miopia dominante. Alguns elementos como a 
instituição	e	a	intenção	determinam	as	práticas	de	letramento	subjacentes	aos	eventos.	O	próximo	passo	
nesta	investigação	reside	exatamente	aí.	Lançar	luz	a	esses	aspectos	no	domínio	investigado.

Considerações finais

Não é difícil encontrar e descrever eventos de letramento na escola, já que ela é uma das principais 
agências de letramento na sociedade. Mas buscamos também captar as práticas. Quando professora e 
alunos	interagem,	mediados	pela	escrita,	seja	num	evento	de	leitura	ou	de	escrita	de	texto,	quais	as	práticas	
subjacentes a eles? Quais as referências para tais eventos?

Buscamos assumir um ponto de vista crítico, que pode ser uma lente sobre vários aspectos da sociedade 
e da escola, como parte dessa sociedade. Este ponto de vista crítico, mais do que mirar, nos possibilitaria 
ad-mirar,	como	postula	Freire.	“Ad-miramos	e	ao	adentrar-nos	no	ad-mirado	o	miramos	de	dentro	e	desde	
dentro, o que nos faz ver.” (PAULO FREIRE, 1976, p.43). É assim que ad-miramos a sala de aula.

Nossa intenção, ao lançar esse olhar sobre a sala de aula, é contribuir para que cada vez mais os processos 
de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita na escola caminhem para uma possibilidade de ação política; 
uma	possibilidade	de	reflexão	crítica	da	realidade	desde	os	anos	iniciais,	afinal	“A	alfabetização	não	pode	
ser reduzida ao mero lidar com as letras e as palavras, como uma esfera puramente mecânica. Precisamos ir 
além dessa compreensão rígida da alfabetização e começar a encará-la como a relação entre os educandos 
e o mundo, mediada pela prática transformadora desse mundo, que tem lugar precisamente, no ambiente 
em que se movem os educandos.” (FREIRE e MACEDO, 2015, P.9)
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O cotidiano e a alfabetização: pensar o currículo, o trabalho docente 
e o processo de desenvolvimento e aprendizado da linguagem

Flaviana Demenech
Universidade Federal de Pelotas – UFPel
Carla Melissa Klock Scalzitti
Secretaria Municipal de Educação, Cultura de Esporte e Lazer de Várzea Grande

Resumo: Esta investigação partiu-se de dados e analise da prática de uma professora alfabetizadora do  
1º	ano	do	Ensino	Fundamental	I	e	os	conceitos	das	abordagens	teóricas	eleitas	da	Teoria	Histórico-Cultural	que	
concebe o ser humano como ser social, histórico e cultural, compreendendo que a criança aprende através 
da mediação, da cultura, pertencentes e inerentes aos processos de tessituras das redes defazeressaberes 
tecidas	e	negociadas	pelos	sujeitos	cotidianos.	Salientamos	como	objetivo	refletir	sobre	a	atuação	profissional	
do	professor	nos	cotidianos,	mas	principalmente	compreender,	descrever,	captar	e	ensejar	uma	reflexão	em	
torno	dos	significados,	sentidos	e	efeitos	da	qualidade	do	direito	da	alfabetização,	bemcomo	romper	com	uma	
prática alfabetizadora mecanicista. Concluiu-se, que discutir os fazeres, saberes e poderes dos professores da 
alfabetização, assim como, os objetivos, conceitos e conhecimentos a serem trabalhados com os alunos, é parte 
do respeito com essa criança.
Palavras-chave: Alfabetização. Cotidianos. Linguagem.

Pesquisar,	pensar,	refletir	e	observar	a	escola	necessita,	ao	mesmo	tempo,	compreender	a	sua	complexidade	
e principalmente a sua heterogeneidade, o cotidiano escolar, a vida que pulsa dentro daquele ambiente.

Os processos constituídos na realidade escolar vão permitindo articular a prática cotidiana com o 
movimento	social,	em	seu	sentido	histórico,	de	acordo	com	o	tempo	e	o	contexto	específico	e,	principalmente,	
com os diferentes sujeitos que os protagonizam. Nesse processo inacabado da constituição da escola, nos 
cotidianos,	permeado	por	relações	sociais,	culturais,	históricas,	gerir	a	complexidade	da	escola	não	se	dá	de	
uma	única	forma.
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Graves são os problemas elencados quando se discute a alfabetização brasileira, mas principalmente o 
processo de ensino/aprendizado e desenvolvimento da linguagem oral e escrita, estes conhecidos por todos e 
abordado por várias instâncias. Apesar dos programas de governo que mudam a cada ciclo e das publicidades 
em	torno	dele,	tais	problemas	se	mantem.	Trata-se	de	desafios	políticos,	pedagógicos	e	metodológicos.

O estudo sobre os fundamentos da mediação pedagógica para a intervenção do aprendizado e 
desenvolvimento da leitura e da escrita e dos processos de alfabetização, estão embasados nos conceitos 
de	desenvolvimento	humano	a	partir	da	abordagem	da	Teoria	Histórico	Cultural1	 (doravante	THC)	que	
concebe o ser humano como ser social, histórico e cultural, compreendendo que a criança aprende através 
da mediação, da cultura, pertencentes e inerentes aos processos de tessituras das redes de fazeressaberes2 
tecidas e negociadas pelos sujeitos cotidianos.

Partindo	dos	pressupostos	da	THC	para	as	 relações	escolares,	e	 também	 interpessoais,	percebemos	
que	um	dos	principais	equívocos	da	alfabetização	está	em	centrar	seu	ensino	nas	relações	entre	as	letras	
e	subestimá-la	como	o	aprendizado	de	uma	nova	linguagem	para	a	criança,	isto	é,	reduzir	às	relações	do	
sistema alfabético enquanto se trata de ensinar e aprender uma nova língua: a língua escrita.

Devemos compreender a linguagem sob determinada concepção e ensiná-la de modo que se garanta 
sua natureza: de interlocução social, em que os sujeitos agem e reagem conforme a situação concreta de 
interação em que se encontram. Mas principalmente, romper com os processos de alfabetização que não 
valorizam os conhecimentos previos das crianças e os cotidianos.

Diante	desse	contexto	escolar,	a	finalidade	da	pesquisa	é	investigar,	compreender	e	refletir	sobre	a	atuação	
profissional	do	professor	nos	cotidianos,	mas	principalmente	compreender,	descrever,	captar	e	ensejar	uma	
reflexão	em	torno	dos	significados,	sentidos	e	efeitos	da	qualidade	do	direito	da	alfabetização,	bemcomo	
romper com uma prática alfabetizadora mecanicista.

Para responder ao objetivo, faz-se necessário compreender o currículo e o cotidiano dessa instituição 
investigada, a sua gênese, seu plano pedagógico, o ethos escolar, sua maneira de ser, de agir, de conceber e 
representar a vida escolar. Investigar a escola e os sujeitos que nela estão é dar privilégio à vida que pulsa 
nas	relações,	produções,	ações,	tensões,	que	ocorrem	dentro	dela.	“Narrar	o	cotidiano	escolar	significa	deixar	
emergirem	as	múltiplas	redes	que	o	tecem,	essas	situações	em	que	a	unicidade	e	o	caráter	insubstituível	dos	
dados são, aos olhos das pessoas envolvidas, decisivos” (FERRAÇO, 2011, p.42). Por isso, optou-se por uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, no qual permite um engajamento maior do pesquisador na realidade 
investigada,	o	que	lhe	dá	condições	para	uma	compreensão	profunda	dos	processos	existentes	dentrofora 
da escola e dos sentidos produzidos pelos sujeitos na sua relação com os cotidianos.

Dentre as várias possibilidades metodológicas oferecidas pela abordagem qualitativa, optou-se pela 
observação	das	aulas	e	analise	da	“prática	cotidiana3”	de	uma	professora	alfabetizadora	do	1º	ano	do	Ensino	
Fundamental I, com crianças de 6 e 7 anos.

Para tanto, a análise é sustentada pelo confronto da observação da prática da professora alfabetizadora 
e os conceitos selecionados a partir do referencial teórico dos estudos nos/dos/com os cotidianos, nas 
contribuições	e	conceitos	selecionados	de	Alves	(2002;	2012);	Ferraço	(1997;	2011);	Sampaio	(2004;	2009);	
com os conceitos de cotidianos, redes educativas, fazeressaberes, praticantespensantes, dentrofora da escola, 
teoriaspráticas, emancipação,	hibridizações;	para	a	discussão	dos	efeitos	sobre	a	qualidade	do	direito	de	
desenvolvimento e aprendizagem da linguagem oral e escrita como aporte teórico utilizamos os estudos da 
Teoria	Histórico	Cultural	com	Vigotski	(1994);	Soares	(1985).

1 A THC parte do pressuposto de que na presença de condições adequadas de vida, ou seja, tendo cultura e mediação intencional 
pelo Outro, o ser humano se desenvolve intensamente. Assim, evidencia-se desenvolvimento histórico-cultural no ser humano e o 
desenvolvimento mental do indivíduo.

2 Nilda Alves tem se valido de aglutinações de termos na escrita com o objetivo de produzir sentidos tecidos em redes, por uma junção 
e contra a dicotomia do saber.

3 Para melhor aprofundar o conceito de “prática cotidiana” ver Sampaio (2009).
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Somos favoráveis ao trabalho de atividades que envolvam a linguagem escrita, a partir do entendimento 
de	que	a	escola	deve	 incentivar	essa	proximidade	 já	pré-estabelecida	pela	própria	criança,	afinal,	está	
inserida em uma sociedade grafocêntrica e as letras fazem parte de seu cotidiano, sendo a escola o lugar 
eleito histórico e socialmente para que a aprendizagem da linguagem escrita aconteça.

Apropriação da linguagem oral e escrita

Em uma sociedade letrada como a nossa, além do desenvolvimento da língua oral, se faz também pela 
possibilidade do desenvolvimento da linguagem escrita na escola.

A linguagem escrita, sendo a mesma, um sistema particular de símbolos e signos cuja apropriação prenuncia 
um ponto crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança. Vigotski (1988; 1994) descreve que o aspecto 
desse sistema é que ele constitui um simbolismo de segunda ordem que, gradualmente, torna-se um simbolismo 
direto. Mostrando-nos que a linguagem escrita é constituída por um sistema semiótico e com signos que 
designam os sons, as palavras e entidades reais.

Vigotski (1988; 1994) discerne o processo de aprendizado da linguagem oral e escrita, e coloca que ele 
é	bastante	complexo,	e	vai	além,	do	que	um	professor	ensinar,	colocando	um	lápis	na	mão	da	criança,	ou	
mostrando a ela como desenhar e formar letra.

Alfabetização	é	direito	humano	e	não	é	vista	como	algo	desconexo	do	mundo,	ela	envolve	um	processo	de	
construção de conhecimentos, e carrega a pretensão de reconhecer os educandos como sujeitos autônomos, 
críticos na sociedade para serem sujeitos ativos, que possuam a competência de transformar a sociedade, para 
que seja mais justa, igualitária e cidadã. Isso quer dizer, que cada sujeito deve reconstruir o processo de leitura 
e	escrita	percorrido	pela	humanidade	de	forma	pessoal	e	original,	a	partir	das	experiências	vivenciadas	por	
cada	indivíduo,	o	significado	de	uma	palavra	pode	carregar	sentidos	diferentes	a	partir	de	uma	situação	que	
ela	vivencia,	a	experiência	individual	é	mais	complexa	do	que	a	generalização	que	se	apresenta	nos	signos.

Segundo Soares (1985) a alfabetização envolve também o desenvolvimento de novas formas de 
compreensão e uso da linguagem de uma maneira geral. A alfabetização de um indivíduo promove sua 
socialização, já que possibilita o estabelecimento de novos tipos de trocas simbólicas com outros indivíduos, 
acesso	a	bens	culturais	e	a	 facilidades	oferecidas	pelas	 instituições	sociais.	A	alfabetização	é	um	fator	
propulsor	do	exercício	consciente	da	cidadania	e	do	desenvolvimento	da	sociedade	como	um	todo.	Quanto	
mais entendemos a função social da linguagem, no uso da leitura e da escrita melhor será nosso nível de 
letramento.

Todas essas capacidades citadas anteriormente, a passagem da condição de não-alfabetizado para 
alfabetizado, o domínio da estrutura da língua que, é representado pela possibilidade da pessoa não somente 
expressar-se	verbalmente,	mas	também	por	escrito,	só	serão	concretizadas	se	os	alunos	tiverem	acesso	a	
todos	os	tipos	de	portadores	de	textos.	O	aluno	precisa	encontrar	os	usos	sociais	da	leitura	e	da	escrita.	
Portanto, o aprendizado escolar é necessária e indispensável para o homem, devido o seu desenvolvimento 
das	funções	psicológicas	superiores.

Dada	à	complexidade	da	linguagem,	enquanto	natureza,	qualquer	trabalho	com	ela	não	é	algo	fácil	de	
realizar, sabendo que subjacente a qualquer concepção de alfabetização, há uma concepção de linguagem, 
qualquer	trabalho	com	a	alfabetização	é	duplamente	complexo,	assim,	coloca-se	em	pauta,	um	debate	sobre	
as	concepções	da	linguagem.

A linguagem é todo sistema de signos que serve como meio de interação entre indivíduos, e pode 
ser percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, produzindo sentidos. A palavra é um dos elementos 
constituidores	da	linguagem,	na	qual,	materializam-se	signos,	símbolos	e	significados	e	sentidos.

O	núcleo	da	alfabetização	não	é	as	letras	e	sim	a	língua	–	a	linguagem	–	pois,	alfabetizar	é	conversar,	
interagir	um	com	o	outro.	E	a	escrita	é	a	transformação	de	um	sistema	lingüístico	oral,	verbal,	de	falar	e	ouvir	
em um sistema visual, estando em movimento constante. A importância da linguagem escrita na alfabetização 
é fundamental, ao ponto de tudo girar em torno dela, por isso, dependendo da maneira como uma pessoa 
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interpreta o que é a linguagem, como funciona, que usos ela tem, pode-se ter um determinado comportamento 
pedagógico e métodos diferentes na prática escolar. Inversamente, pode-se ver na prática em sala de aula 
e nos métodos que a escola usa qual é a concepção de linguagem subjacente.

Estes	princípios	irão	alicerçar	uma	prática	em	que	a	linguagem	escrita	seja	parte	constitutiva	das	interações	
entre os participantes, e dos seus processos e estratégias para melhor incentivar o sentido do aprender à escrita.

É	a	partir	desses	aspectos	que	se	constata	que	refletir	sobre	a	 língua	se	faz	necessário,	é	 importante	
e	 indispensável	refletir	sobre	as	 letras,	as	sílabas,	as	palavras.	Sendo	uma	tarefa	complexa,	que	envolve	
competências cognitivas, psicolinguísticas, perceptivas, espaços temporais, grafomotoras e afetivo-emocionais.

Partimos	do	conceito	de	que	a	criança	para	identificar	o	princípio	alfabético	deve	reconhecer	a	relação	
som/letra,	fonema/grafema,	ou	seja,	utilizar	de	conhecimentos	linguísticos	e	ser	capaz	de	analisar,	refletir,	
sintetizar	as	unidades	que	compõem	as	palavras	faladas	(TUNMER;	PRATT;	HERRIMAN,	1984).

Cotidianos e práticas cotidianas na alfabetização

Considerando que os currículos oficiais são atravessados e hibridizados por vivências, culturas, 
conhecimentos dos sujeitos praticantespensantes,	e	realizado	diferentes	produções,	experimentações	de	
múltiplas	formas,	redes	e	processos	de	usos,	negociações,	traduções	para/com/no	o	currículo.	Problematiza-se	
que	as	prescrições	oficiais	são	importantes,	porém	o	currículo	vai	além	desses	documentos	oficiais,	mas	sim,	
uma	“noção	de	currículo	como	redes	de	saberes,	fazeres	e	poderes,	tecidas	e	compartilhadas	nos	cotidianos	
escolares, que não se limitam a esses cotidianos, mas se prolongam para além deles, enredando diferentes 
contextos	vividos	pelos	sujeitos	praticantes”	(FERRAÇO,	2013,	p.94).

A	presença	do	heterogêneo	em	um	ambiente	constituído	para	o	homogêneo	produziu	novas	relações	
culturais	e	pessoais,	possuidoras	de	disposições	e	habitus, de uma história individual, mas também de uma 
história	coletiva,	o	que	o	faz	agir,	pensar,	sentir,	dizer	em	determinada	situação	posta	a	ele,	“esses	muitos	
‘eus’	e	 ‘nós’	que	somos	e	 fazemos,	nessas	 redes,	vão	se	expressar	–	por	vezes,	contraditoriamente	–	nas	
práticasteorias que criamos, transmitimos e reproduzimos” (ALVES, 2012, p.1).

Apesar disso, as pessoas, no interior dessa instituição, vivem de modo peculiar essa cultura. Reconstroem 
e	dão	conta	das	tensões,	imposições	de	um	“modelo	educativo	e	curricular	homogeneizante	e	os	processos	
por meio dos quais ele favorece a produção de falsas homogeneidades, reduzindo o direito à diferença” 
(OLIVEIRA, 2013, p.376). Esses sujeitos praticantes organizam a vida escolar, nos modos de fazer pedagogia 
dentro	dos	cotidianos	escolares,	 suas	ações	e	 reações,	produzindo	a	cultura	da	escola4, como uma das 
formas	de	emancipar-se.	O	que	é	um	desafio,	pois	somos	ensinados	a	nos	constituir	em	um	processo	“linear,	
cumulativo, determinista e homogêneo. A lógica da homogeneidade, ainda presente no dia-a-dia da sala de 
aula,	compreende	a	diferença	como	justificativa	para	selecionar,	classificar	e	excluir”	(SAMPAIO,	2004,	p.2)

Porém, a escola é uma instituição social, produzida cotidianamente pelas práticas dos sujeitos que 
tomam	parte	dela,	essas	pessoas	buscam	alternativas	para	modificar	aquilo	que	necessita	ser	modificado	
ou manter aquilo que necessita ser mantido como modo de garantir o caráter histórico, social, político e a 
permanência da própria instituição, respondendo às demandas que o próprio movimento da sociedade – suas 
transformações	econômicas,	culturais,	políticas	–	produzem	e	impõem.

Nesse sentido, Alves (2012) defende que vivemos dentrofora das escolas ao mesmo tempo, vivenciando, 
aprendendo,	incorporando	e	tecendo	os	conhecimentos	nas	múltiplas	“redes5” a que pertencemos. É dessa 

4 Cultura da escola é a história não documentada, é o cotidiano dessa instituição, s acontecimentos, as interações sociais e culturais, 
as relações de poder, os saberes (re) produzidos, a sua gênese, seu plano pedagógico, o ethos escolar, sua maneira de ser, de agir, de 
conceber e representar a vida escolar.

5 Se, na construção, o conhecimento precisa de elementos particularizados, organizados no tempo e no espaço, na metáfora da rede esses 
elementos são assumidos nas próprias relações que os constituem. Ou seja, como numa rede de relações múltiplas e heterárquicas, 
nada pode ser definido, de maneira absolutamente independente, esses elementos são sempre considerados em suas relações. Assim, 
as propriedades e os significados do conhecimento enredado não estão nos elementos particulares, mas entre eles, isto é, nas várias 
possibilidades de articulá-los, nos vários caminhos e descaminhos que podem ser seguidos” (FERRAÇO, 1997, p.6-7).
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forma	que	participamos	da	experiência	curricular	cotidiana.	Por	meio	das	múltiplas	redes	e	alternativas	
práticas	que	tecemos	e	participamos	dentro	e	fora	da	escola,	pois	somos	indivíduos	atuantes,	influenciadores,	
ativos e receptivos, heterogêneos, e essas características próprias nós carregamos conosco para dentro da 
escola,	vamos	“à	escola	fazer	a	escola”.	Fazemos,	tecemos,	produzimos	currículo	diariamente	nos	cotidianos.

Assim,	entendemos	que	nosso	estudo	situa-se	em	pensar	o	currículo	para	além	dos	textos	oficiais,	um	
currículo que articule as redes de saberes, fazeres e poderes curriculares dos cotidianos e as culturas vividas 
pelos	sujeitos	praticantes	desses	cotidianos,	que	se	tecem	e	hibridizam-se	de	significação	cultural,	social,	
política,	histórica	e	econômica	que	se	 interpenetram	e	se	 influenciam.	E	principalmente,	valorização	da	
prática cotidiana como local de produção de conhecimentos.

O	desafio	no	cotidiano	da	alfabetização	e	o	processo	de	ensino/aprendizado	tem	sido	o	de	garantir	que	
as	curiosidades,	indagações,	interesses	e	seus	conhecimentos	sejam	valorizados,	mas	principalmente	que	
reverbere em atividades, projetos e práticas cotidianas para o processo de alfabetização e desenvolvimento 
das	linguagens,	“revelando	a	sala	de	aula	como	espaçotempo	plural	constituído	por	múltiplas	e	variadas	
formas de pensar, perceber, dizer, sentir, aprender, ensinar e criar” (SAMPAIO e VENÂNCIO, 2009 p.3).

Um	dos	episódios	evidenciados	pela	pesquisa,	foi	a	criação	e	desenvolvimento	de	projeto	experienciado,	
a partir da curiosidade das crianças:

  Episódio 1: Projeto
  A professora estava trabalhando com as crianças sobre os planetas, atividade proposta da apostila. Já 

que naquela escola a apostila era obrigatória de uso. A sala de aula estava disposta em circulo e as 
crianças e professora sentados no chão em uma roda de conversa. A professora iníciou uma conversa 
com os alunos:

  Professora: O que vocês entendem e compreendem sobre a palavra planeta.
  Aluna 1: Ah, planeta é aquilo que está no céu.
  Aluno 2: Não! Planeta não está no céu, está no universo.
  A professora indaga.
  Professora: E qual a diferença de céu e universo?
  As crianças começam a responder e conversar uns com os outros. A professora pede que a conversa 

seja em grande grupo, para todos terem a oportunidade de escutar e participar.
  Aluno 3: Professora, o que é buraco negro?
  Aluno 4: Eu também tenho uma pergunta, existe gravidade zero?
  E várias outras questões foram surgindo e reverberando naquela roda. A professora levantou-se e 

pediu que todos a ajudassem a escrever as perguntas no quadro, porque ela não iria conseguir lembrar 
de todas as questões. Assim solicitou que uma criança por vez repetisse a perguntava, enquanto ela 
anotava em um papel, após a pergunta da criança, a professora repetia em voz alta e solicitava que os 
alunos a ajudassem a escrever a pergunta no quadro. Ao final foram 23 questões colocadas no quadro.

  Essas questões fundamentaram o projeto“Universo” que as crianças desenvolveram por 4 meses com 
diversas atividades desenvolvidas pela turma (PESQUISA DE CAMPO, 2015).

Neste projeto, a professora desenvolveu com os alunos várias atividades de leitura, escrita, passeios, visitas 
de	um	professor	de	física,	visita	ao	museu,	e	a	utilização	e	construção	de	vários	textos	como:	listas,	bilhetes,	
cartas,	 jornais,	revistas,	histórias,	poesias,	 letras	de	músicas	conhecidas.	Esses	textos	estiveram	presentes	
em	várias	atividades	desenvolvidas	durante	o	ano.	Até	porque,	esses	textos	estão	presentes	nos	cotidianos.

Outra	ideia	assumida	nesta	analise,	é	o	fato	de	“considerar	a	dimensão	de	hibridismo	das	teoriaspráticas 
inventadas em meio às redes de saberes, fazeres e poderes tecidas nos cotidianos das escolas” (FERRAÇO, 
2011,	p.27).	Os	conhecimentos,	discursos,	relações,	ações,	práticas,	influências,	movimentos	que	se	tecem,	
enredam-se	e	misturam-se	nos	cotidianos	recriam,	renovam,	reconstroem	a	escola	como	um	espaço	“novo”,	
já	que	essas	redes	educativas	e	sujeitos	participantes	“reterritorizam”	os	cotidianos.
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Por	meio	desses	modos	de	pensar	e	fazer	hibridizados	dos	sujeitos	e	das	múltiplas	redes	educativas	se	
dão	os	movimentos	e	realizações	dos	currículos	e	relações	dos	cotidianos,	aproximações	e	distanciamentos	
vividos entre alunos, professores e demais personagens da escola.

Dessa forma, pode-se inferir que os ensinamentos, teorias e conhecimentos escolares são permeados 
pelos	atravessamentos	 cotidianos	presentes	nas	múltiplas	 redes	educativas,	 das	quais	os	 indivíduos	
participantepensantes atuam, tecem e fazem parte. Contudo, a imposição, principalmente curricular, 
hegemoniza um conhecimento a ser validado e ensinado, desconsiderando e desvalorizando toda a realidade 
de conhecimentos dos cotidianos.

Os processos de aprendizado vão além do ambiente escolar. Aprende-se, cotidianamente, dentro e fora 
da escola.

Outro episódio que nos chamou atenção foi a rotina no quadro. Nesta escola, a escrita e cópia da rotina 
são obrigatórios em todas as turmas de Ensino Fundamental I:

  Episódio 2: Rotina
  Todos os dias a professora escreve a rotina no quadro com a ajuda das crianças. Primeiramente, ela vai 

ao calendário e pergunta qual foi o dia anterior, as crianças observam o último assinalado e respondem. 
Então, ela pergunta qual o dia em que estão, os alunos o respondem e assim com o mês e ano. Em 
muitos dias, a professora fazia uma atividade lúdica com os alunos sobre o dia, mês e ano.

  Professora: Me ajudem a escrever a data de hoje, estamos em 12 de maio de 2015. Como eu escrevo 
isso?

  Aluno 1: primeiro, o número 1 e depois o 2.
  Professora: e depois, como eu escrevo “de”?
  Aluno 2: é o “d” com o “e”, “de”.
  Professora: e maio como eu escrevo?
  Aluno 3: primeiro é o “m”
  Aluno 1: o “m” e o “a”.
  Aluno 4: Agora o “i”, e depois o “o”.
  E assim toda a rotina ia sendo escrita no quadro, a professora dizia qual era a rotina do dia, explicava 

o que eles iriam fazer e solicitava que eles a ajudassem a escrever no quadro a rotina. Neste momento, 
nenhuma criança poderia copiar a rotina no caderno. Após o termino das escritas, a professora deixava 
um tempo para as crianças copiarem. Os primeiros que terminavam fechavam o caderno e se descolavam 
até o “cantinho da leitura6” pegar alguma atividade para fazer (PESQUISA DE CAMPO, 2015).

É por meio dos sujeitos pensantespraticantes aqui investigados, que os cotidianos são tecidos e recriados 
não necessariamente do modo previsto pelo script pedagógico. O processo de alfabetização deve possibilitar 
discussão,	confronto	de	hipóteses,	alterações	de	atividades,	conversas,	escuta.	Ações	pedagógicas	moderadas	
pela	conversa,	produções	de	textos	orais	e	escritos,	listas,	garantindo	que	as	crianças	aprendam	de	modo	
diferenciado.

Nessas	relações	um	com	o	outro	e	pelos	modos	como	dentrofora dessas redes nos relacionamos irão 
permitir criar, articular valores, éticas, modos de pensar, fazer e apropriar diversas redes de conhecimento e 
práticas	produzindo	as	chamadas	“redes	educativas”,	tendo	como	interesse	a	reflexão	sobre	os	processos	de	
conhecimentos	e	significações	e,	em	especial	o	desenvolvimento	e	aprendizado	da	língua.

6 Esse espaço denominado “cantinho da leitura” é uma zona em que se possui livros, jogos, fichas de leitura, tintas, folhas, massinha, 
materiais pedagógicos, lápis, canetinha, e demais materiais escolares. Esse local é utilizado pelas crianças para fazeres atividades 
“extras”. Os alunos que terminam antes que os outros, ganham alguma determinada atividade para fazerem. A professora, no ínício 
da aula, em conversa com os alunos estabelece duas atividades para aquela tarde. Esses materiais são utilizadas entre os “tempos” 
das atividades propostas para aquele dia, ou quando a professora necessita atender alguns alunos em particular.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 583

Dessa forma, pode-se inferir que os ensinamentos, teorias e conhecimentos escolares são permeados 
pelos	atravessamentos	 cotidianos	presentes	nas	múltiplas	 redes	educativas,	 das	quais	os	 indivíduos	
participantepensantes atuam, tecem e fazem parte. Contudo, a imposição, principalmente curricular, 
hegemoniza um conhecimento a ser validado e ensinado, desconsiderando e desvalorizando toda a realidade 
de conhecimentos dos cotidianos.

Mesmo	que	a	ação	formal	e	hegemônica	entenda	como	sendo	a	única	e	necessária	forma	de	aprendizado,	
não se pode permitir e conformar com um ensino que não produza aprendizagens e que dê ênfase em 
resultados	de	avaliações,	sem	focar	na	real	construção	do	conhecimento	do	indivíduo.	Faz-se	necessário	aos	
personagens da escola valorizar os cotidianos e as práticas cotidianas, fazer com que a leitura e a escrita 
sejam	praticadas,	ensinadas	e	aprendidas	de	um	modo	autoral,	reflexivo	e	participativo.

Considerações

Estudar	o	cotidiano	escolar	é	ir	além	do	que	está	exposto	nos	papéis,	é	compreender	a	vida	que	pulsa	
dentro	da	escola,	é	investigar	as	relações	culturais,	sociais,	conhecimentos,	discursos,	relações,	ações,	práticas,	
influências,	movimentos,	saberes,	fazeres,	poderes	que	se	tecem,	enredam-se	e	hibridizam-se	nos	cotidianos	
recriando, renovando, reconstruindo, fazendo a escola.

Essa	vida	cotidiana	está	no	centro	do	“acontecer	histórico:	é	a	verdadeira	‘essência’	da	substância	social”	
(Alves, 2012, p.12). A vida cotidiana é a vida de todo sujeito por inteiro, do sujeito que participa desta vida 
com seus aspectos de sua individualidade. E é essa heterogeneidade que adentra a escola: sujeito individual 
ativo	carregando	o	seu	lugar	social,	cultural	e	histórico,	suas	relações,	inquietações,	redes	de	conhecimento,	
seu cotidiano, propulsor de lutas sociais para demarcar seu espaço, para ser reconhecido de forma particular 
na sociedade e, portanto, também no ambiente escolar.

É	na	 relação	com	os	cotidianos,	os	 sujeitos	pertencentes	a	ela,	e	as	 redes	educativas	que	as	ações,	
reações,	disposições,	cultura,	e	as	práticas	cotidianas	que	atuam	nesse	contexto	produzindo	e	tecendo	redes	
rizomáticas e culturas imersas nos cotidianos.

Os processos de aprendizado vão além da escola. Aprende-se, cotidianamente, dentro e fora da escola. 
Nesse sentido, os conhecimentos e aprendizados devem ser pautados, considerados e apresentados como 
saberes que são tecidos por meio dos usos, fazeres e poderes que são praticados nas redes educativas e 
que	compõe	o	cotidiano,	numa	multiplicidade	de	encontros,	significações,	contextos,	de	uma	forma	que	
descreve, narra, capta, busca entender o movimento que acontece verdadeiramente num espaço e num 
tempo dados.

O	aprendizado,	no	cotidiano	de	cada	um,	cria	experiências,	conceitos,	idéias,	valores,	objetos	concretos.	Ele	
adequadamente organizado e intencionalmente mediado resulta em desenvolvimento mental ou psíquico e 
põe	em	movimento	vários	processos	cognitivos	que,	de	outra	forma,	seriam	impossíveis	de	acontecer.	Apesar	
de o aprendizado das crianças começar muito antes de elas frequentarem o ensino fundamental, sabemos 
que	a	escola,	por	oferecer	conteúdos,	interação	com	outros	pares	e	mediação	pode	desenvolver	modalidades	
de	pensamento	bastante	específicos.	Essas	proposições	de	atividades	tem	um	papel	diferente	e	insubstituível	
na apropriação e densevolvimento da leitura e escrita.

Por	isso,	devemos	ser	cautelosos	ao	adotarmos	uma	abordagem	que	ignora	a	experiência	de	vida,	a	história,	
a	linguagem	dos	alunos	na	oralidade,	leitura,	escrita	e	desenho.	Pois,	o	texto	oral	ou	escrito	é	visto	como	um	
conjunto	de	pistas,	de	elementos,	de	informações	menos	ou	mais	contínuas	que	podem	ser	recuperadas	ou	
compreendidas pelo leitor.

Se faz necessário investir em uma alfabetização que rompa com o mecanicismo e valorize os cotidianos 
e os conhecimentos, curiosidades e interesses das crianças, garantindo que as crianças possam aprender a 
ler	e	a	escrever	usando,	praticando,	experienciando	a	linguagem.
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É por meio da linguagem que a criança constrói a representação da realidade na qual está inserida, 
sendo	transformadora	pelo	modo	de	agir	com	o	mundo.	Assim,	deve	haver	uma	reflexão	sobre	o	processo	
de apropriação da linguagem oral e escrita na alfabetização, no entanto, o trabalho pedagógico precisa 
favorecer	 a	 experiência	 com	diferentes	 conhecimentos,	 constituídos	 culturalmente,	 entendendo-os	
tanto	na	sua	dimensão	de	produção	nas	relações	sociais	cotidianas	quanto	de	produção	historicamente	
acumulada.

É preciso, portanto, trabalhar, pensar, fazer em prol da compreensão das redes de conhecimentos, 
desejos	e	possibilidades	dialogando	e	buscando	compreender	a	complexidade	dessa	produção	para	além	
das	suas	aparentes	contradições	e	das	normas	pelas	quais	são	regidas,	mas	como	forma	de	alternativas	
curriculares	valorizando	os	saberes,	fazeres	e	poderes	hibridizados	dos	cotidianos	e	as	múltiplas	redes	
educativas que tecem e pertencem ao mesmo.
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A alfabetização em uma perspectiva discursiva: contribuições das 
teorias da enunciação de M. Bakhtin e histórico-cultural de Vigotski

Maria Cristina Corais
Universidade Federal Fluminense – UFF

Resumo: Este trabalho constitui um recorte dos estudos desenvolvidos para o doutoramento/UFF (2014/2018) 
no campo da alfabetização. A tese parte do pressuposto de que a alfabetização é um processo essencialmente 
discursivo, ou seja, compreende que os sujeitos não aprendem um código, mas se apropriam da escrita e se 
transformam,	modificando	sua	relação	com	a	cultura	e	com	o	mundo.	O	objetivo	nessa	comunicação	é	trazer	
parte dos estudos realizados, cujo foco é investigar os modos de ensinar e aprender a escrita do ponto de vista 
da interação e interdiscursividade. Tomando como ponto de partida os trabalhos precursores de Smolka (1988, 
2016), o estudo busca aprofundar esta compreensão com autores como Goulart (2015), Geraldi (1999) e outros. 
As	Teorias	da	Enunciação	de	M.	Bakhtin	e	Histórico	Cultural	de	L.	Vigotski embasam o trabalho que tem como 
metodologia a abordagem sócio-histórica, situada no campo das pesquisas qualitativas.
Palavras-chave: Alfabetização discursiva. Interdiscursividade. Teorias de Bakhtin e Vigotski.

Introdução

A escrita deve ter significado para as crianças, uma necessidade intrínseca deve ser despertada 

nelas, e a escrita deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida. Só então 

poderemos estar certos de que ela se desenvolverá, não como hábito de mãos e dedos, mas como 

uma forma nova e complexa de linguagem. (Vigotski, 1997 a)

A Alfabetização no Brasil tornou-se tema de muitos debates e pesquisas, sobretudo a partir dos anos 
oitenta,	quando	a	escola	pública,	de	fato,	começou	a	receber	os	filhos	da	classe	trabalhadora,	parcela	da	
população historicamente alijada do processo educacional. Uma análise dos dados sobre alfabetização 
do	último	Censo	Demográfico	Brasileiro/2010/IBGE1	revela	expressivo	número	de	crianças,	em	sua	maioria	
matriculadas no Ensino Fundamental, que não sabiam ler e escrever. Entre meninos e meninas de 10 a 14 
anos	de	idade	havia	671	mil	crianças	não	alfabetizadas	em	2010,	resultando	em	uma	taxa	de	analfabetismo	
de	3,9%.	Analisando	os	dados	do	mesmo	censo	para	crianças	com	9	anos	de	idade,	esse	percentual	é	de	9,6%.	
No	grupo	etário	de	8	anos	o	percentual	de	não	alfabetizados	é	de	15,22%	e	no	de	7	anos,	25,38%.	Somadas	
as crianças entre 7 e 9 anos, temos 9.142.968 não alfabetizadas no período.

Segundo Ferraro (2009), a relação entre escola e produção do analfabetismo continua atual, pois em que 
pesem os avanços obtidos, todos os censos realizados no país, incluindo as PNADs (Pesquisa Nacional por 
Amostra	em	Domicílio),	revelam	a	existência	de	pessoas	não	alfabetizadas	em	todos	os	grupos	de	idade,	
inclusive	na	educação	obrigatória.	O	autor	denuncia	que	há	uma	exclusão	da escola, caracterizada pelo não 
acesso à escolarização e pela evasão (pensemos nos altos índices de analfabetismo registrados em 2014 no 
Nordeste	–	16,9	%,	quando	o	Brasil	apresentou	8,5%/	Pnad2)	e	uma	exclusão	na escola, aquela que acontece 
dentro	da	organização	escolar,	por	meio	da	reprovação	e	do	acúmulo	de	repetências,	gerando	o	fenômeno	
da distorção série-idade (alunos com dois ou mais anos de atraso nos estudos3).

1 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Censo Demográfico 2010/IBGE. Características da populaçãoe dos domicílios Resultados 
do universo.Tabela 151 – Pessoas de 5 anos ou mais de idade, por situação do domicílio, condição de alfabetização e sexo, segundo os 
grupos de idade – Brasil, 2010: Brasil, 2011.

2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, Nº 34. Síntese 
de Indicadores Sociais. Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio, IBGE, 2014.

3 A distorção idade-série entre estudantes de 13 a 16 anos de idade em 2014 foi de 41,4% (Gráfico 3.6 e Tabela 3.7, Pnad 2014.
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Precisamos reconhecer que avançamos no acesso à escolarização4, sobretudo no Ensino Fundamental 
quando	em	2014	o	número	de	matrículas	foi	de	98,4%.	Visando	tornar	realidade	a	educação	obrigatória	
dos	4	aos	17	anos	de	idade	no	Brasil,	foi	incorporada	ao	texto	da	Lei	Nº	9394/96	(Art.4º,	Inciso	I	e	Art.89)	a	
determinação	de	matricular	na	Educação	Básica	todas	as	crianças	dentro	dessa	faixa	etária,	até	o	ano	de	2016.	
Mas,	se	a	exclusão	da escola	parece	estar	sendo	superada,	a	exclusão	na	escola	se	intensificou	através	do	
aumento	“da	reprovação	e	da	repetência	precisamente	nas	idades	de	passagem	da	primeira para a segunda 
série (8anos) e de conclusão do ensino fundamental e realização do ensino médio (13 a 17 anos)”. (FERRARO, 
2009, p.195 – destaques nossos).

Esses dados, que nos inquietam e angustiam, também nos instigam a buscar caminhos para a superação de 
um	índice	de	analfabetismo	dos	mais	altos	da	América	Latina;	para	diminuição	do	acúmulo	de	retenção	nas	
séries de corte (em geral, aos oito anos) da maioria dos Ciclos de Alfabetização implementados nas escolas 
públicas	do	país;	para	que	vejamos	a	maioria	de	nossas	crianças	avançando	na	escolarização	com	direito	a	
uma	alfabetização	que	as	respeite	como	sujeitos	histórico-culturais,	como	seres	que	pensam	e	significam	a	
vida,	como	interlocutores	nesse	fluxo	contínuo	que	é	a	linguagem.

Trazemos,	nesse	 texto,	breve	 reflexão	sobre	o	argumento	central	em	nossa	 tese	que	é	a	defesa	da	
alfabetização em uma perspectiva discursiva. Nossa hipótese é a de que uma proposta de trabalho que tenha 
nos enunciados das crianças seu ponto de partida e de chegada apresenta maiores possibilidades de levar 
à apropriação da linguagem escrita e não apenas à aquisição do sistema de escrita alfabético. Acreditamos 
que a alfabetização concebida como processo discursivo apresenta grande contribuição ao enfrentamento do 
fracasso na alfabetização, sobretudo entre as crianças das camadas menos favorecidas. Para isso, tomamos 
como objeto de estudo os modos de aprender e ensinar a escrita em salas de aula que promovam ambientes 
discursivos favoráveis a esse aprendizado, buscando apreender o que caracteriza uma proposta discursiva 
em alfabetização.

A perspectiva discursiva em alfabetização

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em conduzir-me nesse 

universo, em reagir às palavras do outro, a começar pela minha assimilação delas, para terminar 

pela	assimilação	das	riquezas	da	cultura	humana.	A	palavra	do	outro	impõe	ao	homem	a	tarefa	

de	compreender	esta	palavra	(BAKHTIN,	1997	a)

Que aspectos a alfabetização envolve quando o que se deseja é ir além da apropriação do sistema 
alfabético, seja pelo desenvolvimento de habilidades fonológicas ou da construção de hipóteses sobre a 
escrita? O que está em jogo quando se deseja pensar a formação de um sujeito que ao aprender a ler e escrever 
esteja,	em	grande	medida,	mobilizando	as	funções	superiores	do	pensamento,	as	dinâmicas	do	pensamento	
discursivo,	as	relações	intersubjetivas?

Certamente,	uma	prática	discursiva	em	alfabetização	não	pode	deixar	de	considerar	que	nesse	processo	
estão envolvidos sujeitos que se constituem e agem na palavra. Pensemos no trabalho realizado pela 
professora alfabetizadora. Sua tarefa é, a todo tempo, atravessada pela relação com a linguagem. É ela sua 
fonte	fundamental	de	trabalho	e	em	seu	universo,	das	palavras,	dos	textos	orais	e	escritos,	lidos,	contados,	
enunciados que se movimenta com seus alunos.

Em belíssima canção intitulada Uma palavra,	Chico	Buarque	de	Holanda	nos	instiga	a	pensar	que	palavra 
tem vida:

4 Segundo a Pnad/2014, as taxas de freqüência bruta a estabelecimentos de ensino da população residente foram de: 23,4% (0-3 anos/
Creche); 81,2% (4-5 anos/ Pré-escola); 98,4% (6-14/Ensino Fundamental) e 84,3% (15-17/Ensino Médio).
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  Palavra viva / Palavra com temperatura, palavra / Que se produz / Muda / Feita de luz mais que de 
vento, palavra [...]

  Palavra minha / Matéria, minha criatura, palavra / Que me conduz / Mudo / E que me escreve desatento, 
palavra [...]

  Palavra boa / Não de fazer literatura, palavra / Mas de habitar / Fundo / O coração do pensamento, 
palavra.

Palavra como matéria prima, que nos conduz nesse universo discursivo, que nos leva a reagir às palavras 
do outro, começando pela minha assimilação delas, para terminar pela assimilação das riquezas da cultura 
humana	(BAKHTIN).

Pensar	o	sujeito	que	se	apropria	da	linguagem	escrita	como	alguém	que	mergulha	no	fluxo	da	comunicação	
verbal	para	se	 “encharcar”	desse	conhecimento	é	retomar	Paulo	Freire	quando	afirma	que	“Educar-se	é	
impregnar	de	sentido	cada	ato	cotidiano”,	ou	seja,	dar	às	palavras	encantamento,	gosto,	textura.

Quem é o sujeito da aprendizagem em uma perspectiva discursiva de alfabetização? Um sujeito 
histórico-cultural, que ao se apropriar da linguagem escrita, constitui-se na palavra, apropriando-se da 
linguagem em atividades interdiscursivas. Um sujeito interativo e interdiscursivo que, durante seu processo 
de alfabetização, deve ter sua atividade mental considerada não somente como cognitiva, mas sobretudo 
“como	atividade	discursiva,	que	implica	a	elaboração	conceitual	pela	palavra.	Assim,	ganham	força	as	
funções	interativa,	instauradora	e	constituidora	do	conhecimento	na/pela	escrita”,	como	nos	ensina	Smolka	
(1988, p.63).

A proposta da alfabetização como um processo discursivo surge há trinta anos, com a publicação da obra 
“A	criança	na	fase	inicial	da	escrita	–	uma	proposta	discursiva	de	alfabetização”,	de	Ana	Luiza	Bustamante	
Smolka, publicada em 1988 (1ª edição), tese de doutoramento da autora defendida em 1987. É importante 
destacar que nesse período estávamos vivenciando uma mudança de paradigma em alfabetização, da 
perspectiva comportamentalista para a construtivista, com a chegada da Psicogênese da Língua Escrita de 
Emilia Ferreiro, discurso que se tornara hegemônico à época.

O	documento	“Glossário	Ceale”	(UFMG,	2016)	apresenta	a	alfabetização	discursiva	com	base	na	obra	
de	Smolka	 (1988)	afirmando	que	seu	argumento	central	é	o	da	natureza	social,	ou	da	sociogênese	do	
desenvolvimento	humano.	Ou	seja,	é	nas	relações	sociais	que	os	modos	de	falar,	sentir,	agir	e	pensar	das	
crianças	vão	se	constituindo	e	adquirindo	sentido.	O	documento	segue	afirmando	que	nessa	perspectiva	as	
Teorias	da	Enunciação	e	Histórico-cultural	compõem	a	base	fundamental	para	realização	do	trabalho	com	
a linguagem escrita.

Ancorada	prioritariamente	nas	contribuições	de	Vigotski	e	Bakhtin,	essa	perspectiva	considera	a	atividade	
mental da criança não apenas em seu aspecto cognitivo, mas discursivo. Ou seja, a linguagem, a palavra – 
oral ou escrita – é ou pode ser, ao mesmo tempo, meio/modo de interação, meio/modo de (inter e intra) 
regulação	das	ações,	e	objeto	de	conhecimento.	A	ênfase	na	relação	social	e	na	prática	dialógica	caracteriza	
a dimensão discursiva (CEALE-UFMG, 2016).

Destaca ainda, o documento, que a concepção de desenvolvimento humano e de linguagem da perspectiva 
discursiva	contribui	significativamente	para	a	compreensão	dos	modos	de	ensinar	dos	professores	e	os	modos	
de aprender das crianças, vistos como intrinsecamente relacionados e entretecidos às práticas construídas 
historicamente.

Observa-se o caráter eminentemente histórico-social da proposta de alfabetização de Smolka (1988) 
quando estabelece um contraponto importante ao trabalho de Ferreiro (1985), que analisava o fenômeno 
da alfabetização do ponto de vista individual, dos processos cognitivos e hipóteses criadas pelo sujeito que 
aprende.

Sem desprezar a importância da Psicogênese, Smolka revela que era preciso olhar para dentro da sala de 
aula para compreender os processos de ensinar e aprender a linguagem escrita, para compreender porque 
tantas crianças ainda não conseguiam obter sucesso nessa tarefa.
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Aos poucos fomos percebendo que, de fato, saber analisar as hipóteses de escrita das crianças nos ajudava 
a compreender parte do processo metodológico da alfabetização, seus percursos e etapas, mas não dava 
conta de compreender porque certas crianças não avançavam em suas hipóteses.

Analisando	as	escritas	das	crianças	em	uma	situação	“experimental”,	seguindo	as	orientações	do	método	
clínico	piagetiano,	Ferreiro	(1985)	deixava	de	fora	do	processo	as	relações	intersubjetivas	da	alfabetização.	
Para Smolka (1988), a Psicogênese analisa a relação da criança com a escrita independentemente das 
condições	de	 interação	social	e	das	situações	de	ensino.	 “Mas	o	 trabalho	em	sala	de	aula,	portanto	o	
aspecto	pedagógico	da	questão,	nos	indica	a	necessidade	de	considerar,	além	disso,	as	funções	da	escrita	
socialmente	mediada	e	constituída,	e	constitutiva	do	conhecimento	no	jogo	das	representações	sociais”.	
(SMOLKA, 1988, p.53).

Por considerar a dimensão sócio-cultural da alfabetização e a escrita como forma de representação em 
transformação,	Smolka	vai	buscar	na	Teoria	Histórico-cultural	de	Vigotski	os	pressupostos	teóricos	que	lhe	
possibilitem desenvolver a perspectiva da alfabetização como processo discursivo.

Como	vemos,	essa	importante	obra	permanece	atual	frente	às	questões	relativas	à	alfabetização.	Para	
compreender porque tantas crianças brasileiras fracassam em seu processo de aprendizagem da linguagem 
escrita, não basta pensar no sujeito que aprende a partir de suas capacidades cognitivas para desenvolver 
processos,	ou	habilidades	fonológicas	para	memorizar	relações	fonema-grafema,	é	necessário	saber	quem	
é esse sujeito que aprende, com quem e como aprende, como se constitui a partir de sua palavra em um 
processo que envolve a escritura, a relação com o outro – professor, pais, amigos de sala de aula, outros. 
Saber o que se pretende e o que se compreende por alfabetização.

Mais uma vez recorremos a Paulo Freire, que se fez perguntas como essas ao propor uma perspectiva 
para alfabetização de adultos.

Pensávamos numa alfabetização direta e realmente ligada à democratização da cultura, que 

fosse uma introdução a esta democratização. [...] Pensávamos numa alfabetização que fosse em 

si um ato de criação, capaz de desencadear outros atos criadores. Numa alfabetização em que 

o homem, porque não fosse seu paciente, seu objeto, desenvolvesse a impaciência, a vivacidade, 

característica dos estados de procura, de invenção e reivindicação (FREIRE, 1983, p.104).

Para nós, não é diferente com a alfabetização da criança, adulto de amanhã, que deve apreender a 
linguagem escrita com vivacidade, com a curiosidade característica dos estados de procura que ganha novos 
sentidos se a sua palavra puder ser dita e for ponto de partida para seu aprendizado.

Não	significa	que	na	perspectiva	discursiva	não	serão	apresentadas	letras,	trabalhadas	as	relações	fonema-
grafema, que não se buscará uma metodologia de trabalho, tão fundamental a uma prática bem sucedida em 
alfabetização.	Significa	que	tudo	isso	jamais	poderá	ser	trabalhado	sem	partir	ou	estar	ancorado	na	cultura	
das	crianças,	dos	textos	que	enunciam,	orais	ou	escritos,	dos	textos	que	fazem	parte	de	seu	contexto	sócio-
cultural. Como diz Freire, uma alfabetização que se constitua num ato de criação, capaz de desencadear 
outros atos criadores que dão sentido à vida, ao estar no mundo.

Partindo de uma concepção de alfabetização como processo discursivo, Smolka (1988) argumenta que 
a criança aprende a ouvir e a compreender o outro pela leitura; aprende a dizer a sua palavra pela escrita, 
mesmo que ainda esteja se apropriando do sistema de escrita alfabético. A escola preocupa-se mais com o 
ensino	do	que	em	valorizar/aproveitar	a	riqueza	das	relações	dialógicas	e	intersubjetivas	que	vão	se	dando	
ao	longo	da	alfabetização.	“A	escola	não	trabalha	o	ser,	o	constitui-se	leitor	e	escritor.	Espera	que	as	crianças	
se tornem leitoras e escritoras como resultado do seu ensino” (SMOLKA, 1988, p.93).

Nesse processo está em jogo a criação de ambientes discursivos, onde o conhecimento possa circular 
sem	hierarquizações	ou	linearidades,	em	que	as	interações	discursivas	em	aula,	entre	as	crianças,	entre	estas	
e a professora ou outros membros da escola, possibilitem o desenvolvimento de capacidades linguísticas, 
cognitivas,	de	valores,	dentre	outras,	como	afirma	Goulart	(2011).
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Desenvolvendo estudos sobre a aquisição da oralidade e da linguagem escrita, os trabalhos de Cecilia 
Goulart apresentam grande contribuição à compreensão da alfabetização em uma perspectiva discursiva. 
Compartilhando	concepções	com	Smolka	e	baseada	na	teoria	de	Bakhtin,	assim	como	nos	trabalhos	de	
autores	como	Wanderley	Geraldi,	Bernadete	Abaurre,	Mary	Kato,	dentre	outros,	Goulart	 tem	afirmado	a	
criança como sujeito sócio-histórico em seu processo de alfabetização. Com Souza (2015), argumenta:

Considerando-se o importante papel das crianças e de seus conhecimentos nos processos de 

ensino e aprendizagem, precisamos construir uma metodologia de alfabetização que valorize as 

falas das crianças e os seus saberes,	por	considerá-los	legítimas	expressões	sociais,	e	que	tome	

essas falas e esses saberes como pontos de partida da prática pedagógica. (GOULART E SOUZA, 

2015, p.9 – destaques nossos).

Buscar	uma	metodologia	de	alfabetização	que	envolva	os	saberes	e	as	falas	das	crianças	é	reafirmar	
o dialogismo como princípio da linguagem, como aprendemos com Bakhtin. O traço distintivo e que nos 
inspira nos autores que defendem a perspectiva discursiva em alfabetização, também presente nas obras de 
Bakhtin e Vigotski, é a consideração do outro em toda a sua riqueza humana. Um trabalho comprometido 
com a alfabetização deve recolocar o sujeito que enuncia, discursa e se apropria da linguagem no centro 
desse processo.

Dados	os	 limites	desse	 texto,	apresentamos	a	seguir	alguns	aspectos	considerados	 fundamentais	em	
cada uma das teorias que podem favorecer a compreensão da perspectiva discursiva em alfabetização, ora 
fazendo	aproximações,	ora	apresentando	aspectos	específicos	de	cada	uma.

A perspectiva discursiva de alfabetização: contribuições de Vigotski e Bakhtin

Assim como Vigotski dedicou-se à formulação de uma nova psicologia orientada pelo método e princípios 
do	materialismo	histórico	dialético,	Bakhtin	(1997b)	propôs	uma	abordagem	marxista	para	a	filosofia	da	
linguagem. O sujeito concebido como ser histórico-cultural está presente nas obras dos autores.

Para as duas teorias, a concepção de trabalho – com que o homem produz a vida e a si próprio – está 
na origem da criação da linguagem humana e as consequências dessa criação são decisivas para o 
desenvolvimento da humanidade. A linguagem é quase tudo na vida humana, vai nos dizer Bakhtin (2007 a). 
Também	para	Vigotski,	a	linguagem	desempenha	um	papel	fundamental	na	vida	humana	(filogênese),	assim	
como	no	desenvolvimento	das	funções	superiores	do	pensamento	(ontogênese).

Bakhtin e Vigotski apresentam grande contribuição aos estudos sobre alfabetização. Do ponto de vista 
do impacto da apropriação da linguagem escrita para o desenvolvimento intelectual humano, encontramos 
maiores elementos na obra de Vigotski, cujo trabalho envolve a realização de pesquisas no campo da 
psicologia	e	estudos	específicos	sobre	essa	aquisição	e	as	relações	entre	pensamento	e	fala.	Da	perspectiva	da	
filosofia	da	linguagem,	Bakhtin	nos	instiga	a	pensar	essa	apropriação	para	além	da	aquisição	de	uma	técnica,	
como	constituição	da	própria	riqueza	humana,	que	nos	possibilita	mergulhar	nesse	fluxo	contínuo	que	é	a	
linguagem verbal. Impossível não repensar a importância da linguagem e do processo de apropriação da 
escrita	para	a	vida	social	e	do	próprio	sujeito	depois	de	conhecer	argumentos	centrais	das	Teorias	Histórico-
Cultural de Vigotski e da Enunciação de Bakhtin.

Para Vigotski, em oposição à psicologia individualista de sua época, a verdadeira direção do processo de 
desenvolvimento vai do social e cultural ao individual. Enquanto autores como Piaget buscavam compreender 
o	desenvolvimento	humano	através	do	estudo	das	relações	íntimas,	individuais,	pessoais	e	seus	traços	de	
socialização, Vigotski se perguntava como o indivíduo afeta e é afetado pelo coletivo. “Pasamos	a	ser	nosotros	
mismos a través de otros” (Vigotski, 2007 b, p.CXVI).

Em	Bakhtin,	o	conceito	de	exotopia	e	excedente	de	visão	nos	revelam	essa	incompletude	necessária,	que	
vincula a compreensão de nós mesmos à compreensão que o outro tem de nós. O outro que me incompleta 
e	me	revela.	Eu	só	sei	que	sou	professora	porque	existem	meus	alunos	para	me	(in)	completar.
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E é nessa relação com o outro que o sujeito desenvolve a linguagem, que para Vigotski é social e socializada 
desde o início da vida. Nesse trânsito do social ao individual, a fala, a comunicação, o intercâmbio, junto ao 
pensamento discursivo são motores essenciais de transformação e constituição psíquica (TEMPORETTI, 2007, 
p.CXVIII).

Para Temporetti (2007), estudioso da obra de Vigotski, as pesquisas e estudos sobre o pensamento 
discursivo,	o	discurso	interior,	a	palavra	e	sua	relação	com	o	desenvolvimento	das	funções	superiores	do	
pensamento	deixam	claro	que	o	autor	referia-se,	em	muitos	aspectos,	à	fala	por	ser	mais	relevante	para	
seus	objetivos.	As	relações	entre	pensamento	e	fala	destacam	um	sujeito	ativo,	que	atua	intencionalmente,	
pensando	e	 falando,	pensando	e	 registrando	a	 “fala	escrita”,	 termo	comum	na	 tradução	de	Alejandro	
González5. De qualquer forma, o aspecto discursivo, a enunciação do sujeito falante é, assim como para 
Bakhtin, mais importante que o estudo da língua como um sistema linguístico.

Él mismo señalo que estudiar el lenguaje como sistema de signos, desgarrado del hablante, es 

como	estudiar	las	hojas	arrancándolas	de	la	planta.	[…]	Pero	Vigotski	se	propuso	hacer	psicología	y	

tuvo que restituir la palabra y el pensamiento discursivo a su dueño y protagonista (TEMPORETTI, 

2007, p.CXXI).

Restituir a palavra e o pensamento ao sujeito falante nos remete ao princípio do dialogismo na obra de 
Bakhtin.	Para	o	autor,	o	centro	organizador	de	toda	a	enunciação,	de	toda	expressão,	não	é	interior,	mas	
exterior,	situa-se	no	meio	social	que	envolve	o	indivíduo.	A	mais	simples	enunciação	individual	é	organizada,	
do	ponto	de	vista	do	seu	conteúdo	e	significação,	fora	do	indivíduo,	no	meio	social.	A	enunciação	individual	
é	um	fato	social,	logo,	presta-se	à	análise	sociológica.	“Não	é	a	atividade	mental	que	organiza	a	expressão,	
mas	ao	contrário,	é	a	expressão	que	organiza	a	atividade	mental,	que	a	modela	e	determina	sua	orientação	
(BAKHTIN,	2007	b,	p.112).

A língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, segundo Bakhtin (2007 b), nem 
pelo	ato	psicofisiológico	de	sua	produção	ou	pela	enunciação	monológica	isolada,	mas	pelo	fenômeno	social	
da interação verbal, que se realiza através da ou dasenunciações. O diálogo constitui uma de suas formas 
mais importantes, no entanto, este não deve ser compreendido apenas como a interação entre dois sujeitos 
falantes, mas como toda comunicação verbal.

Na maioria das atividades que realiza, o homem se utiliza da língua em forma de enunciados que podem 
ser orais ou escritos. O enunciado é a unidade real da comunicação verbal (Bakhtin, 1997a). O autor considera 
que o ouvinte está em elaboração constante com o enunciado, assumindo o que nomeia de atitude responsiva 
ativa. O ouvinte concorda, discorda, adapta, completa, nega o enunciado do outro. O próprio locutor é 
também	um	respondente,	“pois	não	é	o	primeiro	locutor,	que	rompe	pela	primeira	vez	o	eterno	silêncio	de	
um	mundo	mudo,	e	pressupõe	não	só	a	existência	do	sistema	da	língua	que	utiliza,	mas	também	a	existência	
dos	enunciados	anteriores”	(BAKHTIN,	1997a,	pg.291).

Daí o caráter dialógico	da	linguagem	em	Bakhtin.	Não	existe	o	enunciado	isolado,	ele	sempre	pressupõe,	
no	início,	o	enunciado	dos	outros,	e	após	seu	fim,	os	enunciados	respostas	dos	outros.	Suas	fronteiras	são	
determinadas	pela	alternância	dos	sujeitos	falantes,	desde	a	breve	réplica,	até	o	romance	ou	tratado	científico.	
Para	Bakhtin	(1997a),	as	palavras,	assim	como	as	orações,	interpretadas	como	unidades	da	língua,	são	neutras,	
não	comportam	aspectos	expressivos,	não	se	dirigem	a	ninguém	e	não	comportam	juízo	de	valor.	Se	ao	
contrário,	forem	pronunciadas	com	entonação	expressiva,	já	não	serão	palavras	ou	orações,	mas	enunciados	
completos.

5 Trata-se da tradução realizada por Alejandro González, diretamente do russo para o espanhol (Argentina), da obra “Pensamiento y 
Habla” pela Editora Colihue Clássica (522 páginas). Este livro ficou conhecido no Brasil como “Pensamento e linguagem”, publicação 
reduzida da obra original de Vigotski realizada nos EUA.
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A relação dialógica que se estabelece entre os indivíduos é uma relação de sentido, por isso a linguística 
tradicional é incapaz de captar sua natureza. Isto é o que caracteriza a polifonia dos enunciados, as 
múltiplas	vozes	que	há	neles.	“De	minha	parte,	em	todas	as	coisas	ouço	as	vozes	e	sua	relação	dialógica”	
(Idem, pg. 413).

Tomando	os	conceitos	trazidos	até	aqui,	reflitamos	sobre	o	processo	de	alfabetização.	Na	perspectiva	
comportamentalista (métodos sintéticos e alguns analíticos de alfabetização), a língua é apresentada como 
um	sistema	fechado,	instrumental,	onde	as	regras	e	relações	de	seus	elementos	se	sobrepõem	à	linguagem	
viva	praticada	pelos	sujeitos	 falantes.	Assim,	 justificam-se	os	usos	de	exercícios	de	 repetição,	de	 textos	
acartilhados, que matam a essência viva da língua.

O que se espera do ensino da escrita é que gere atitudes de respostas, que sejam acolhidas, debatidas, 
incorporadas ao material com o qual se aprende essa língua.

Na verdade, a língua não se transmite; ela dura e perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo. 
Os indivíduos não recebem a língua pronta para ser usada; eles penetram na corrente da comunicação verbal; 
ou melhor, somente quando mergulham nessa corrente é que sua consciência desperta e começa a operar. 
[...] Os sujeitos não ‘adquirem’ sua língua materna; é nela e por meio dela que ocorre o primeiro despertar da 
consciência.	(BAKHTIN,	1997b,	p.108	–	destaque	do	autor).

Para	aprender	a	falar	ou	a	ler	e	escrever,	os	indivíduos	precisam	mergulhar	nesse	fluxo	contínuo	que	é	
a linguagem, nessa corrente da comunicação verbal para dela se apropriar. Relembremos Vigotski quando 
afirma,	na	epígrafe	desse	texto,	que	a escrita deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante 
para a vida.

Com	o	objetivo	de	compreender	as	relações	entre	o	pensamento	e	a	palavra,	Vigotski	tece	um	longo	
caminho	de	pesquisa	científica	que	o	 leva	a	conclusões	arrebatadoras.	Dentre	elas,	a	de	que	este	é	um	
processo dinâmico, repleto de movimentos que podem se deter em qualquer parte do caminho, indo da 
motivação	ao	pensamento,	deste	até	à	fala	interna;	da	fala	interna	ao	pensamento;	da	fala	interna	à	externa,	
dentre outros (VIGOTSKI, 2007b, p.510). De qualquer modo, um caminho do pensamento à palavra, a realização 
e encarnação do pensamento na palavra como um processo dinâmico.

Este traço dialético da obra de Vigotski, que encontra no movimento o caminho para a realização de seus 
estudos e pesquisas, nos leva a conceber o processo de aquisição da linguagem escrita como algo dinâmico, 
muito além da aquisição de um conhecimento linguístico, algo que envolve o pensamento discursivo, as 
relações	entre	 fala	 interna	e	escrita,	palavra	e	 significado.	A	escrita	como	 forma	de	 representação em 
transformação, como apontado por Smolka (1988).

Em	suas	pesquisas,	Vigotski	(2007	b)	destaca	que	nos	estudos	sobre	o	aspecto	interno	da	fala,	o	significado	
das	palavras	jamais	foi	explorado	pela	psicologia	de	sua	época	que	estudava,	sobretudo,	o	aspecto	manifesto	
da	fala,	que	se	orienta	para	fora,	para	os	outros.Isso	lhe	dava	um	caráter	de	fixidez,	considerando	a	relação	
entre	“[…]	el	pensamiento	y	la	palabra	como	constante,	firme,	como	una	relación	entre	las	cosas	establecida	
de una vez para siempre, no como una relación interna, dinámica y variable entre procesos” (VIGOTSKI , 
2007b, p.511).

Relacionando dialeticamente o biológico, o psíquico e o social, Vigotski nos possibilita conceber o processo 
de apropriação da linguagem escrita em uma perspectiva que considera os sujeitos e seus discursos enraizados 
cultural e historicamente.

Durante	muito	tempo	os	estudos	sobre	o	desenvolvimento	humano	foram	realizados	sob	a	influência	
das ciências naturais, particularmente dos campos da Genética, da Biologia Evolucionária e da Embriologia 
(SMOLKA e LEITE, 2016). A concepção piagetiana de desenvolvimento humano, embora considere a interação 
entre sujeito e objeto de conhecimento, está fortemente marcada por essa perspectiva.

Smolka	e	Leite	 (2016),	ao	refletirem	sobre	o	conceito	de	desenvolvimento	humano	destacam,	dentre	
outros	aspectos,	que	o	papel	do	contexto	e	de	elementos	sociais	e	culturais	ficou,	por	muito	tempo,	renegado	
ou	considerado	como	pano	de	 fundo.	Acompanhemos,	abaixo,	a	noção	de	desenvolvimento	humano	na	
perspectiva histórico-cultural trazida pelos autores:
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Nesta perspectiva, o desenvolvimento cultural do indivíduo é visto como uma história pessoal 
intrinsecamente	entretecida	às	práticas	culturais	e	à	história	humana.	O	desenvolvimento	especificamente	
humano está ancorado na participação e na apropriação da cultura. A ênfase é colocada no processo histórico 
de produção humana, aqui incluindo o forjar-se a si próprio do homem, abrangendo, portanto, os modos 
específicos	dos	seres	humanos	se	constituírem	por	seus	próprios	modos/meios	de	produção	material,	coletiva.	
(SMOLKA, LEITE, 2016, p.79 – destaques dos autores).

A	ênfase	colocada	no	processo	histórico	de	produção	humana	não	significa	que	Vigotski	desconsidera	as	
questões	biológicas	e	individuais	do	desenvolvimento.	Articulando	os	planos	genéticos	de	forma	dialética,	
para	Vigotski	o	ser	humano	nasce	como	ser	biológico,	com	as	chamadas	funções	elementares	e,	através	de	
sua inserção na cultura, transforma-se em ser sócio-histórico.

As	 implicações	dessa	 concepção	de	desenvolvimento	humano	 são	 inúmeras	para	o	processo	de	
aquisição da linguagem escrita. Se retomarmos a noção de sujeito da aprendizagem da teoria piagetiana, 
“o	sujeito	individual	que	age	sobre	o	mundo	e	constrói	conhecimento”,	veremos	que	nesta	abordagem	o	
desenvolvimento humano depende, sobretudo, dos esquemas de assimilação desse sujeito que interpreta 
estímulos e, em função disso, aprende. A história individual do sujeito é levada em consideração, mas do ponto 
de vista cognitivo e abstrato, das trocas entre organismo e meio, e não dos avanços produzidos a partir de 
sua inserção concreta na história/cultura humana.

Por	razões	como	essas	afirmamos	que	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem	da	língua	que	considera	
os sujeitos e seus enunciados, nesse trabalho caracterizado como alfabetização discursiva, constitui outra 
perspectiva. Na concepção construtivista, a aquisição da escrita é observada do ponto de vista da gênese 
individual de construção desse conhecimento, nas diversas fases/hipóteses por que pode passar o sujeito 
universal.	Mas,	as	perguntas	que	ficam	no	ar	são:	como,	ou	a	partir	de	que,	a	criança	desenvolve	essas	
hipóteses? O que faz uma criança avançar ou não em determinado conhecimento? Por que uma pode 
estacionar	durante	muito	tempo	em	uma	etapa	e	outra	pular	fases?	Quais	as	implicações	do	coletivo	no	
desenvolvimento	dessa	aprendizagem?	Quais	as	implicações	de	um	trabalho	pedagógico	que	se	concentra	
em desenvolver competências motoras, fonológicas, visuais para o aprendizado da escrita, relegando a 
segundo	plano	as	interações	e	interdiscursividades?

Mesmo	quando	as	professoras	partem	de	elementos	da	cultura,	como	músicas,	histórias	infantis,	parlendas,	
poesias	e	outros	gêneros	textuais,	comuns	em	aulas	baseadas	no	“construtivismo	pedagógico”,	muitas	vezes	
são	textos	usados	como	“pretextos”,	como	nos	alerta	Geraldi	(1999).	O	texto	é	usado	para	ressaltar	e	trabalhar	
características	do	sistema	de	escrita.	Embora	sejam	importantes	e	devam	figurar	na	prática	pedagógica	da	
alfabetização,	não	podem	ocupar	a	cena,	expulsando	dela	a	linguagem	e	o	sujeito	que	enuncia.

Um	dos	objetivos	dos	estudos	de	Vigotski	foi	estudar	a	passagem	da	influência	social	exterior,	para	a	
influência	social	interior	do	indivíduo,	buscando	compreender	os	momentos	mais	importantes	que	integram	
essa transição. Por isso, Vigotski concluiu que no desenvolvimento humano toda função aparece em cena 
duas vezes, primeiro no plano social e, em seguida, no psicológico.

A	apropriação	da	 linguagem	escrita	é	um	processo	que	parte	do	exterior,	do	social,	para	o	 interior,	
intrapsíquico. Compreender o que a escrita representa e como representa passa pela compreensão dos usos 
e	funções	da	linguagem	escrita	no	meio	social	e	cultural	em	que	as	crianças	estão	inseridas.

Como defende Goulart (2016), deve-se promover atividades em que a cultura escrita se sobreponha à 
aquisição	do	sistema	de	escrita	alfabética.	Para	a	autora,	na	disputa	entre	concepções	de	alfabetização,	
há uma questão maior que também vem sendo discutida no ensino da língua portuguesa que se traduz na 
pergunta: o que se privilegia no ensino é a gramática da língua ou uso da língua? Partindo de uma metáfora, 
Goulart argumenta:

O sistema de propulsão da bicicleta, o movimento para fazê-la andar, não é a bicicleta. O cora-

ção humano é fundamental, mas não é o corpo humano. Tomar o sistema alfabético da escrita 

como escrita é um engodo, o sistema alfabético não é a escrita, embora ele seja fundamental 

(GOULART,	20º	COLE,	2016).
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Ao	se	apropriar	da	linguagem	escrita	o	sujeito	modifica	sua	relação	com	a	cultura,	fazendo-se	a	si	próprio.	
É construído na/pela linguagem ao mesmo tempo em que a constrói e transforma, é produto e produtor nesse 
complexo	de	relações	sociais	intersubjetivas	e	interdiscursivas.

Vigotski	(2007a),	ao	refletir	sobre	a	prática	da	alfabetização	na	Rússia	dos	anos	de	1920,	ressaltava	o	
caráter	mecânico	desse	processo:	 “Enfatiza-se	de	tal	 forma	a	mecânica	de	 ler	o	que	está	escrito	que	se	
acaba obscurecendo a linguagem escrita como tal” (p.125). Com isso, esse processo se torna tão fechado 
em	si	mesmo,	que	a	linguagem	escrita	viva	fica	relegada	a	segundo	plano.	Continua	afirmando	que	esse	
mecanicismo atingiu não só a prática da alfabetização, mas também sua abordagem teórica.

Coerente com sua proposição de uma psicologia social e dialética, que concebe o desenvolvimento 
humano	como	profundamente	marcado	pelas	relações	histórico-culturais	do	sujeito,	Vigotski	(2007	a)	afirma	
que o domínio da linguagem escrita, desse sistema particular de símbolos e signos, representa um ponto 
crítico em todo o desenvolvimento cultural da criança, e como tal, não pode se reduzir a um treinamento de 
mãos	e	dedos,	ao	que	acrescento	treinamento	de	um	“ouvido	fonético”	(consciência	fonológica).

Alfabetizar-se, nesse sentido, representa mais que ter acesso aos bens culturais produzidos pela 
humanidade, mais que ampliar a capacidade de leitura e escrita ou ter acesso às tecnologias. É, sobretudo, 
desenvolver	as	funções	superiores	do	pensamento,	ampliar	possibilidades	e	ler	melhor	o	mundo.	Para	Vigotski,	
a	escrita	é	a	forma	mais	difícil	e	complexa	da	atividade	verbal	intencional	e	consciente.	A	fala	escrita	obriga	
a criança a atuar mais intelectualmente, obriga a tomar maior consciência do próprio processo de fala. 
(Vigotski, 2007 b, p.344).

Sendo um simbolismo de segunda ordem, o domínio da escrita é o culminar de um longo processo de 
desenvolvimento, por isso deve ser incorporado a uma tarefa necessária e relevante para a vida das crianças, 
deve	ter	significado	para	elas.	O	autor	acredita	que	o	gesto	simbólico,	o	simbolismo	no	brinquedo	e	no	desenho	
devem	ser	vistos	como	momentos	diferentes	de	um	processo	essencialmente	unificado	de	desenvolvimento	
que vai culminar com o aprendizado da linguagem escrita.

Para	Vigotski	(2007	a),	as	crianças	deveriam	ser	alfabetizadas	em	situações	de	brinquedo,	lidando	com	a	
linguagem	escrita	de	forma	natural.	Interpretamos	esse	“natural”	vinculado	ao	social,	às	situações	cotidianas	
em	que	a	escrita	aparece	e	que	poderão	levar	crianças,	desde	muito	cedo,	a	compreenderem	suas	funções	
sociais. Nesse processo, o jogo simbólico é fundamental.

Para	finalizar,	 se	reconhecemos	que	o	desenvolvimento	humano	está	profundamente	marcado	pelas	
relações	intersubjetivas	e	que	a	interação	com	o	outro	desempenha	um	papel	decisivo	nesse	processo;	se	
compreendemos que a linguagem verbal, fruto da criação humana é ao mesmo tempo criadora e recriadora 
do	ser	humano;	que	o	desenvolvimento	da	linguagem	verbal	amplia	as	funções	superiores	do	pensamento;	
que	a	expressão	do	pensamento	em	fala	escrita	constitui	uma	função	mais	complexa	que	amplia	aquelas	
obtidas ao nível da fala oral; que a língua não se transmite, mas é nela e por meio dela que a consciência 
humana	começa	a	operar	e,	finalmente,	que	o	desenvolvimento	da	linguagem	escrita	provoca	transformações	
inimagináveis no ser humano e em sua relação com o mundo, não é possível conceber metodologias de 
alfabetização que desumanizem a linguagem, que eliminem do processo a riqueza dessa criação humana.

Aprender a linguagem escrita em ambientes discursivos que promovam a interlocução e a 
interdiscursividade, onde se possa dizer o que pensa e como pensa, como nos diz Smolka (1988), é parte 
do sucesso nessa aventura que é apropriar-se da linguagem escrita. Encoraja, dá ânimo, entrelaça a 
aprendizagem da língua com a vida da língua.
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Letramento, alfabetização e empoderamento no terreiro de 
umbanda: da leitura da vida para a vida na leitura

Paula dos Reis Moita
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo: Da	interseção	de	produções	anteriores	com	a	observação	da	rotina	das	relações	tecidas	nas	ações	
do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor surge este estudo. Seu objetivo é analisar práticas 
educacionais	 formais	e	 informais	dentro	do	cotidiano	da	 Instituição	e	 suas	 implicações	no	 letramento,	
alfabetização, na formação da consciência e no empoderamento dos indivíduos. A investigação tem por 
metodologia o estudo de caso, privilegiando para coleta de dados a observação participante, a entrevista e 
a	revisão	bibliográfica.	Destacar	e	legitimar	esta	prática	educativa	que	acolhe	a	diversidade,	abriga	valores	
democráticos,	 se	consolida	como	espaço	de	 formação	do	exercício	da	cidadania,	construção	crítica	dos	
conhecimentos	e	na	 formação	do	 leitor/autor	proficiente	e	 letrado	nesse	LOCUS	pouco	explorado	pela	
Academia,	constitui	elemento	relevante,	de	contribuição	significativa	para	que	se	efetive	e	expanda	mais	
práticas educacionais que possibilitem ao indivíduo descobrir o que querer, construir maneiras diferentes 
de pensar e agir.
Palavras-chave: Leitura. Letramento. Alfabetização.
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Introdução

O presente projeto surge a partir da interseção do trabalho Do texto ao contexto: Ler e escrever com prazer 
(MOITA,Paula.2010), apresentado como Trabalho de Conclusão do Curso da graduação em Pedagogia com a 
observação	da	rotina	e	estrutura	das	relações	interpessoais	tecidas	durante	as	diversas	ações	de	educação	
formal e informal efetivadas no cotidiano do Centro Espírita Justiça e Amor.

No cenário atual de pesquisas educacionais, cada vez mais se busca proporcionar aos indivíduos mais 
do	que	um	ensino	quantitativo,	mas	aprendizagem	significativa	para	a	vida,	incentivando	e	promovendo	o	
desejo por aprender mais, inserindo o sujeito como protagonista de sua própria aprendizagem e utilizando 
sua realidade como mecanismo do desenvolvimento de seu processo de alfabetização e letramento. Nesse 
sentido,	é	 fundamental	direcionar	o	olhar	e	 reflexões	para	os	diversos	espaços	de	convívio	social	dos	
indivíduos,	observando	suas	influências	no	processo	de	cognição	e	sua	contribuição,	ou	não,	na	promoção	de	
seu desenvolvimento global e de seu processo de empoderamento de espaços e identidades socioculturais.

O	Terreiro	de	Umbanda,	mais	especificamente	o	Centro	Espírita	Justiça	e	Amor,	observado	no	presente	
estudo,	 oportuniza	dentro	de	 sua	 rotina	espaços	de	 crescimento	e	desenvolvimento	das	múltiplas	
linguagens	inseridas	em	seu	contexto,	inclusive	através	de	estudo	sistematizado	e	projetos	de	educação/
escolarização,	trazendo	a	esse	LOCUS,	ainda	pouco	explorado	como	espaço	de	educação,	a	concretização	
do	previsto	no	Artigo	primeiro	na	LDB-	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	que	afirma	que	“a educação 
abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais, em sua plenitude”.

Justificativa

O que somos, o que sabemos, nosso poder de afirmação passa pela linguagem. Discutir a lingua-

gem é ir ao encontro de uma multiplicidade de questões que desafiam o pensamento.

Se “tudo é linguagem”, faz-se necessário conhecer melhor a linguagem nossa de cada dia.

Se a linguagem, como objeto de estudo, diz respeito a várias ciências... é preciso abordá-la por 

diferentes enfoques.

(A Magia da Linguagem, 2001, Contracapa).

Historicamente,	ao	longo	das	últimas	décadas,	tem-se	observado	que	o	termo	alfabetização,	entendido	
como	apropriação	do	código	escrito,	adquiriu	outras	dimensões.	Não	basta	somente	ler	e	escrever	as	letras:	
faz-se	necessário	apropriar-se	das	múltiplas	linguagens	presentes	no	cotidiano	de	nossa	sociedade	e	da	leitura	
em	suas	diversas	expressões	e	usos	sociais.	A	este	movimento	podemos	denominar	letramento.

Segundo MOTA (2007), a palavra letramento foi incorporada ao vocabulário educacional recentemente, 
fruto da necessidade de se diferenciar o conceito de letramento do de alfabetização. Segundo Soares (2004), 
a	palavra	letramento	aparece	pela	primeira	vez	em	um	texto	de	Mary	Kato,	publicado	em	1986,	mas	é	só	em	
1988	que	Leda	Tfouni	define	a	palavra	com	um	significado	técnico.	Tfouni	(1997)	distingue	assim	os	termos	
alfabetização	e	letramento:	“Enquanto	a	alfabetização	ocupa-se	da	aquisição	da	escrita	por	um	indivíduo,	
ou grupo de indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito 
por uma sociedade” (TFOUNI, 1997, p.20).

Magda	Soares	 (2004),	em	seu	artigo	Alfabetização	e	Letramento:	 caminhos	e	descaminhos,	afirma	
também a respeito do surgimento do termo letramento, que este pode ser interpretado como decorrência 
da	necessidade	de	configurar	e	nomear	comportamentos	e	práticas	sociais	na	área	da	leitura	e	da	escrita	
que	ultrapassem	o	domínio	do	sistema	alfabético	e	ortográfico,	nível	de	aprendizagem	da	língua	escrita	
perseguido, tradicionalmente, pelo processo de alfabetização.
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Falando em leitura podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto, mas o mais co-

mum é pensarmos em leitura de livros. E quando se diz que uma pessoa gosta e lê”, vive lendo “, 

talvez seja rato de biblioteca ou consumidor de romances, histórias em quadrinho e fotonovela... 

sem dúvida o ato de ler é usualmente relacionado com a escrita, e o leitor visto como decodifica-

dor de letras. Bastará porém decifrar palavras para acontecer à leitura? Como explicáramos as 

expressões de uso corrente “fazer a leitura de um gesto ou situação;”ler o olhar de alguém”;”ler 

o tempo”, indicando que o ato de ler vai além da escrita? ( MARTINS,1982).

Nesta	perspectiva,	 ler	é	muito	mais	abrangente	do	que	somente	decodificar	símbolos.	Ler	é	produzir	
sentidos. Nessa ótica desde os nossos primeiros contatos com o mundo estamos dando os passos iniciais a 
aquisição da leitura.

Ao	identificarmos	o	cheiro	do	peito	e	a	pulsação	de	quem	nos	alimenta,	a	voz	que	nos	acalenta	ou	o	colo	
que	nos	protege,	desde	tenra	idade	estamos	produzindo	sentidos	e	“leituras”	do	mundo	que	nos	cerca.

Nesse movimento natural de atribuir sentido a tudo a nosso redor estamos iniciando nosso caminho no 
processo	de	apropriação	da	leitura.	FREIRE	(2006:23),	afirma	isso	ao	nos	dizer	que	a leitura do mundo precede 
a leitura da palavra.

Entende-se	por	leitura	de	mundo	tudo	aquilo	que	produz	significado	para	o	indivíduo.
São os olhares, os cheiros, os toques, os gostos, os saberes que temos e acumulamos na nossa vivência 

diária,	nossa	linguagem,	aquilo	que	somos,	nossas	representações	e	símbolos,	nosso	conhecimento	acumulado	
ao	longo	de	nossa	existência.

É	nesse	sentido	que	a	leitura	de	mundo	precede	e	propicia	a	 leitura	da	palavra,	criando	condições	e	
construindo	as	relações	que	viabilizam	e	embasam	o	aprendizado	e	aquisição	da	leitura	e	da	escrita,	como	
exposto	por	MARTINS,	1982:17:

O	leitor	pré	existe	á	descoberta	do	significado	das	palavras	escritas;	foi-se	configurando	decorrer	

das	experiências	de	vida,	desde	as	mais	elementares	e	individuais	as	oriundas	do	intercâmbio	do	

seu pessoal e o universo social e cultural circundante.

Ao	iniciarmos	a	organização	dos	conhecimentos	adquiridos	a	partir	de	situações	cotidianas	e	de	nossa	
atuação	sobre	elas;	quando	começamos	a	estabelecer	relações	entre	as	experiências	e	o	tentar	resolver	
os problemas que se apresentam diante de nós estamos então procedendo leituras. Ao incorporar tais 
experiências	de	leitura	estamos	construindo	subsídios	para	a	leitura	da	palavra	escrita	e	ampliando	espaços	
de letramento.

Através	do	exposto,	evidencia-se	a	importância	da	observação	das	múltiplas	linguagens	e	leituras	tecidas	
nos espaços de educação formal e informal do cotidiano do Centro Espírita Justiça e Amor, e sua relação, 
influência	e/ou	inferência	no	processo	de	alfabetização,	letramento	e	empoderamento	dos	indivíduos.

O Centro Espírita Justiça e Amor é um Terreiro de Umbanda, religião de matriz africana, situado na 
periferia do Rio de Janeiro. Fundado na década de 70, destaca-se como objeto de estudo dessa pesquisa 
por	 suas	 inúmeras	ações	dentro	e	 fora	do	cotidiano	 ritualístico	da	 religião	em	prol	da	ampliação	de	
sentidos,	 conhecimento	de	mundo,	práticas	 sociais	diversas	de	 leitura.	Artes,	música,	 teatro,	palestras,	
debates	permeiam	o	dia	a	dia	do	terreiro,	possibilitando	que	edifique-se,	como	nos	diz	FREIRE(adaptação	
de 1998:35), um terreiro que porque ensina reflete, porque reflete politiza e porque politiza insere a pessoa 
no mundo e em suas circunstancias, não apenas para que viva na mesma, mas, sobretudo para que construa 
e transforme.

Entende-se	por	Educação	 formal	para	fins	deste	estudo	aquela	que,	 segundo	MALHEIROS	 (2016)	é	
caracterizada por ser um ato intencional, sistematizado, organizado e que atende às necessidades sociais.

GADOTTI	 (2005)	afirma	que	Educação	não	 formal	ou	 informal	é	 também	uma	atividade	educacional	
organizada e sistemática, mas levada a efeito fora do sistema formal sendo de suas características da 
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educação	a	flexibilidade	tanto	em	relação	ao	 tempo	quanto	em	relação	à	criação	e	 recriação	dos	seus	
múltiplos	espaços.	Trata-se	de	um	conceito	amplo,	muito	associado	ao	conceito	de	cultura.	Daí	ela	estar	
ligada fortemente a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos e à participação 
em atividades grupais, sejam esses adultos ou crianças.

Toda educação é, de certa forma, educação formal, no sentindo de ser intencional.
No	local	de	realização	da	pesquisa,	é	possível	constatar	um	espaço	ainda	pouco	reconhecido	e	explorado	

de	educação	informal	que,	através	de	ações	como:	projetos	de	reforço	escolar,	preparatório	para	o	ENEM;	
atividades	socioculturais;	 trabalho	de	escuta	 fraterna;	orientação	educacional;	orientação	profissional	e	
vocacional	(tanto	do	corpo	mediúnico	e	colaboradores	da	casa	como	da	própria	espiritualidade	dirigente);	
fortalece e amplia o alcance da educação formal do grupo ao qual atende, oportunizando a estes a tomada 
de consciência de sua presença atuante e transformadora no mundo.

MARTINS	(1982),	em	seu	livro	O	que	é	leitura?	Afirma	que	a	ideia	de	leitura	é	normalmente	restrita	ao	
livro, a jornal. Leem-se palavras e nada mais, diz o senso comum. As ciganas, contudo, dizem ler a mão 
humana,	e	os	críticos	afirmam	ler	um	filme.	O	fato	é	que,	quando	escapa	dos	limites	do	texto	escrito,	o	
homem	não	deixa	necessariamente	de	ler.	Lê	o	mapa	astral,	o	teatro,	a	vida	e	forma	a	sua	compreensão	
de realidade.

O surgimento de novas linguagens na sociedade contemporânea desencadeia novas práticas sociais 
de leitura e escrita e, portanto, novas formas de letramento que passam por novos olhares, despertar de 
consciência histórica, formas de compreender e viver dentro do grupo social.

Neste sentido, pretende-se discutir nesta pesquisa que a apropriação dos espaços informais de educação 
pela sociedade amplia as possibilidades do letramento pelos indivíduos e permite mais do que ler além das 
letras:	possibilita	ao	sujeito	se	movimentar	dentro	da	pluralidade	de	linguagens	e	saberes	existentes	em	nossa	
sociedade, transformando estes em instrumentos de crescimento, inserção social e, consequentemente, de 
construção	da	autonomia,	exercício	de	cidadania	e	empoderamento.

Para VIGOTSKY (1987:88), a linguagem é o sistema simbólico básico de todos os grupos humanos, sendo a 
principal mediadora entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Em cada situação de interação, o sujeito está 
em um momento de sua trajetória particular, trazendo consigo determinadas possibilidades de interpretação 
do	material	que	obtém	do	mundo	externo.

A linguagem, segundo o autor, age decisivamente na estrutura do pensamento, e é ferramenta básica para 
a construção de conhecimentos e mediação social.

O desenvolvimento do indivíduo perpassa pela linguagem, pois é através dela que o sujeito compreende 
e age no mundo. Ele se constitui como tal à medida que interage com os outros, sendo sua concepção e 
conhecimento de mundo resultado desse movimento social de interação. Esse sistema comunicativo é, pois, 
uma forma de ação, um lugar de interação que possibilita aos indivíduos de uma sociedade a prática de 
diversas	ações.	É	na	interlocução	que	a	linguagem	e	o	sujeito	se	constituem.

As práticas educativas formais e informais dentro do cotidiano do Terreiro de Umbanda Centro Espírita 
Justiça	e	Amor	 refletem	o	paradigma	acima	pois	 têm	por	eixo	propulsor	de	 suas	ações	as	múltiplas	
linguagens(artística, musical, plástica, escrita, oral, etc.) utilizadas como elemento mediador do processo de 
letramento, alfabetização dos indivíduos e também, por se apropriarem de estratégias que tomam o papel 
desse sistema simbólico na formação da consciência e empoderamento dos indivíduos.

Destacar e legitimar esta prática educativa inclusiva, que acolhe a diversidade, que abriga valores 
democráticos	e	que	se	consolida	como	espaço	privilegiado	na	 formação	do	exercício	da	cidadania,	na	
construção	crítica	dos	conhecimentos	e	na	formação	do	leitor/autor	proficiente	e	letrado	nesse	LOCUS	ainda	
pouco	explorado	pela	Academia,	constitui	elemento	relevante	e	de	contribuição	significativa	para	que	se	
efetive	e	expanda	cada	vez	mais	práticas	educacionais	que	possibilitem	ao	indivíduo	descobrir	o	que	querer,	
aprender o sentir, construir maneiras diferentes de pensar e, dessa forma, agir e proceder com alegria e 
coerência,	paixão	e	entusiasmo,	abnegação	e	consciência.
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Objetivos

Objetivo geral:
Analisar as práticas educacionais formais e informais dentro do cotidiano do Centro Espírita Justiça 

e	Amor	e	suas	 implicações	no	 letramento,	alfabetização,	na	 formação	da	consciência	e	no	processo	de	
empoderamento dos indivíduos.

Objetivos específicos:
Discutir	“A	leitura	da	vida	e	a	vida	na	leitura”,	práticas	sociais	de	leitura	e	as	linguagens	dentro	do	cotidiano	

do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor numa perspectiva crítica, inclusiva, democrática e 
cidadã;

Estabelecer	relações	entre	as	múltiplas	linguagem	acolhidas	no	cotidiano	do	Terreiro	de	Umbanda	Centro	
Espírita Justiça e Amor, a mediação do processo de letramento e alfabetização dos indivíduos e o papel desse 
sistema simbólico;

Referencial teórico básico:
A Discussão traz como referencial teórico norteador básico os estudos de Magda Soares, Vigotsky, Paulo 

Freire, Gramsci e Mikhail Bakhtin.

Procedimentos metodológicos

A	pesquisa	em	foco	foi	motivada	pelas	observações	realizadas	durante	a	participação	nas	atividades	
cotidianas e projetos sociais do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor correlacionadas com 
pesquisa acadêmica constituída ao longo do curso de graduação e pós-graduação, e tem por campo de 
observação a sede e os espaços de atuação da já citada instituição.

Uma mudança de paradigmas tem se feito cada vez mais presente no discurso e, com esforço, 

na	prática	de	teóricos	e	profissionais	da	educação	e	áreas	afins,	a	saber,	aquela	através	da	qual	

se	propõe	um	novo	olhar	sobre	as	formas	de	acesso	e	transmissão	da	cultura	via	aprendizagem	

e domínio da língua. (RIBEIRO, 2004)

A língua é a unidade da linguagem, e é constituída por um sistema de signos. Esta depositada 

como um produto social da mente do falante de cada comunidade. (SAUSSURE, 1916)

Diante disto, a investigação tem por metodologia o estudo de caso, que se dará no âmbito das práticas 
dialógicas e educacionais de ampliação de conhecimento de mundo, alfabetização e letramento no espaço 
da Instituição Religiosa de Umbanda denominada Centro Espírita Justiça e Amor, privilegiando para coleta 
de	dados	a	observação	participante,	a	entrevista	em	profundidade	e	a	revisão	bibliográfica.

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas 

que	coletam	e	registram	dados	de	um	caso	particular	ou	de	vários	casos	a	fim	de	organizar	um	

relatório	ordenado	e	critico	de	uma	experiência,	ou	avalia-la	analiticamente,	objetivando	tomar	

decisões	a	seu	respeito	ou	propor	ação	transformadora.	(CHIZZOTI,	2003,	p.12)

Através	da	observação	participativa,	de	entrevistas	e	da	análise	dos	dados	pretende-se	analisar	as	relações	
e	interseções	das	múltiplas	linguagens	presentes	nesse	espaço	informal	de	educação	e	suas	implicações	no	
processo de letramento, daalfabetização, inserção social, construção da autonomia e empoderamento do 
indivíduo.
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Considerações finais

Ao abordarmos o tema práticas educacionais formais e informais dentro do cotidiano do Centro Espírita 
Justiça	e	Amor	e	suas	implicações	no	letramento,	alfabetização,	na	formação	da	consciência	e	no	processo	de	
empoderamento	dos	indivíduos,	procura-se,	através	do	estudo	de	caso	e	da	revisão	bibliográfica,	compreender	
melhor a realidade vivenciada no cotidiano nesso LOCUS pouco privilegiado pela sociedade enquanto 
produtor de saberes e promotor de transformação nos indivíduos e na sociedade.

Discutir	“A	leitura	da	vida	e	a	vida	na	leitura”,	práticas	sociais	de	leitura	e	as	linguagens	dentro	do	cotidiano	
do Terreiro de Umbanda Centro Espírita Justiça e Amor numa perspectiva crítica, inclusiva, democrática e 
cidadã	e	estabelecer	relações	entre	as	múltiplas	linguagem	acolhidas	no	cotidiano	do	Terreiro	de	Umbanda	
Centro Espírita Justiça e Amor, a mediação do processo de letramento e alfabetização dos indivíduos e o 
papel desse sistema simbólico são alguns dos objetivos deste trabalho.

As	conclusões	parciais	 tem	apontado	para	conquistas	 relevantes	num	movimento	que	não	é	 só	de	
modificação	da	visão	de	educação	nos	espaços	não	formais,	mas	também	de	contribuição	significativa	para	
que os movimentos de ampliação dos espaços de letramento, alfabetização e empoderamento dos indivíduos 
contribuam para o alargamento de oportunidades e consequentemente da transformação e vidas e da própria 
sociedade sociedade.
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Ambientes alfabetizadores: o olhar das crianças sobre a escrita

Veronica Branco
Universidade Federal do Paraná – UFPR
Vânia Gusmão Dobranski
Universidade Federal do Paraná – UFPR

Resumo: Este trabalho apresenta parte da análise dos dados de uma pesquisa qualitativa que tem como 
objetivo compreender como os espaços da escola podem colaborar para o processo de leitura das crianças 
na fase inicial de alfabetização. Trata-se do material coletado em entrevista com um grupo de 29 estudantes 
matriculados	no	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	de	uma	Escola	Municipal	de	Curitiba,	evidenciando	o	olhar	
e	as	ideias	das	crianças	em	processo	de	alfabetização	sobre	as	escritas	existentes	nos	ambientes	escolares	e	
nos	espaços	vicinais.	Constatou-se	que	nas	falas	das	crianças	houve	predominância	do	contexto	e	das	imagens	
como principais indícios de compreensão dos materiais escritos.

Palavras-chave: Ambiente alfabetizador. Alfabetização da criança. Desenvolvimento da leitura.

Introdução

O	presente	 texto	é	parte	de	uma	dissertação	que	estuda	a	otimização	dos	espaços	escolares	para	o	
aprendizado da leitura nas crianças em processo inicial da alfabetização. Partimos do pressuposto que as 
crianças	constroem	muitas	ideias	sobre	a	função	da	escrita	a	partir	da	interação	no	ambiente	com	textos	
significativos	e	contextualizados.	Desta	maneira,	buscamos	evidenciar	o	olhar	e	as	ideias	das	crianças	visando	
compreender como os diversos espaços da escola colaboram com o processo de aquisição da leitura dos 
estudantes.

A este respeito, acreditamos que o espaço escolar é um fator em potencial para avançar na aprendizagem 
da	leitura,	que	por	meio	dele	as	crianças	ampliam	suas	experiências	com	a	leitura	e	escrita,	vivenciando-as	
por	toda	a	escola	para	além	da	sala	de	aula,	utilizando	materiais	escritos	em	situações	do	cotidiano	escolar,	
proporcionando	assim	o	entendimento	da	função	de	cada	texto	e	uma	imersão	na	cultura	letrada.

Não consideramos o espaço escolar apenas como um facilitador de aprendizagens. Baseadas nos estudos 
de	Lima	(1989),	Forneiro	(1998),	Escolano	(2001),	Frago	(2001),Kowaltowski(2011),	afirmamos	que	o	espaço	
educa, sendo visto como um elemento do currículo onde se tem acesso privilegiado à cultura.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 601

Desta forma partimos do questionamento: como os ambientes são organizados na escola e qual a 
contribuição deles para despertar o interesse dos alunos pela leitura?

Fundamentadas	em	Jolibert	 (1994),	Smith	 (1999),	Ferreiro	e	Teberosky	 (1999),	Curto,	Morilo	e	Teixidó	
(2000) e Teberosky e Colomer (2003), podemos dizer que as crianças antes de estarem com as habilidades 
de	leitura	e	escrita	plenamente	consolidadas,	leem	símbolos	e	imagens,	apropriam-se	de	sinais	gráficos	e	
regras	de	funcionamento,	construindo	significados	de	acordo	com	suas	vivências,	dentro	e	fora	da	escola.

Desta	maneira,	pretendeu-se	ressaltar	que	a	presença	da	diversidade	de	textos	nos	espaços	da	escola,	e	a	
forma	como	eles	são	utilizados,	colabora	para	a	construção	de	um	ambiente	rico	em	experiências	com	uma	
cultura letrada, tornando-os ambientes alfabetizadores.

A escola em sua responsabilidade de proporcionar a formação de leitores e escritores plenos precisa 
repensar a qualidade dos espaços escolares, visto que os estudantes passam de 4 horas, no caso de turnos 
regulares, a 9 horas, no caso de turnos integrais, diárias, muitas vezes num ambiente rígido, desestimulante e 
poluído.	Observando	algumas	escolas	e	as	organizações	dos	espaços,	encontramos	textos	descontextualizados	
que não permitem a interação e por vezes colocados sem alguma intencionalidade pedagógica, fora da altura 
adequada	para	os	leitores,	textos	sem	revisão	linguística,	utilizados	apenas	com	uma	função	decorativa	para	
dar a ideia de produção de alunos.

Desta	maneira,	buscou-se	investigar	onde	as	crianças	que	frequentam	o	1º	ano	de	uma	Escola	Municipal	
de Curitiba encontram materiais escritos em seus ambientes de vivência, enfatizando o espaço escolar e qual 
o sentido que elas lhes atribuem.

Assim, têm-se como objetivos compreender como os espaços da escola podem colaborar para o processo 
de leitura das crianças, observar como uma escola da Rede Municipal de Curitiba organiza seus espaços 
para a aprendizagem da leitura e evidenciar as ideias, atitudes e olhares das crianças sobre as escritas nos 
ambientes da escola.

Como a criança aprende a ler?

Ferreiro e Teberosky (1999) apontam que a leitura começa muito antes do ensino sistematizado na 
escola,	não	saber	ler	não	significa	que	as	crianças	não	construam	ideias	coerentes	sobre	a	característica	
de	um	texto	e	de	um	ato	de	leitura.	Desde	muito	cedo	elas	podem	distinguir	materiais	que	servem	para	
“ler”	–	escritas	–e	para	 “olhar”–	 imagens.	Para	a	construção	das	 ideias	 iniciais	 sobre	a	 leitura,	o	 leitor	
iniciante	precisa	do	contato	intenso	com	materiais	escritos	com	seu	uso	significativo	e	com	diversidade	
de	portadores	de	texto.

Portanto,	ler	é	um	processo	contínuo	que	começa	desde	as	primeiras	experiências	com	leitores	e	práticas	
sociais	com	os	materiais	escritos.	Neste	contexto,	Teberosky	e	Colomer	(2003)	ressaltam	que	a	aprendizagem	
da leitura e escrita não é um processo abstrato, isto é, não é a reprodução de técnicas e modelos, é decorrente 
das	influencias	de	um	meio	em	que	a	escrita	foi	vivenciada	de	forma	concreta.

Ferreiro	(2008)	destaca	que	é	preciso	um	informante	que	crie	condições	de	acesso	a	linguagem	escrita	tal	
como ela se apresenta na sociedade, adquirindo neste processo propriedades linguísticas necessárias para 
reconhecer	o	escrito.	Obviamente,	durante	a	leitura	é	necessário	identificar	o	código	escrito,	e	cabe	à	escola	
fornecer os conhecimentos necessários para desenvolver esta habilidade, que não é intrínseca e espontânea 
do ser humano.

Nos	estudos	da	psicolinguística,	Smith	(1999)	nos	fala	que	nos	apropriamos	do	significado	das	palavras	a	
partir	de	nossas	experiências	significativas	com	o	meio,	no	qual	vivenciamos	a	linguagem	através	da	interação.	
Segundo o autor para que a leitura aconteça precisamos da informação visual e da não visual. Faz parte da 
informação visual todo impresso que atinge nosso cérebro através dos olhos, porém a informação visual 
não	é	suficiente,	sendo	necessário	utilizar	outros	tipos	de	informações	na	leitura,	como	a	compreensão	da	
linguagem, o conhecimento do assunto e uma habilidade geral sobre a leitura. Todos esses elementos fazem 
parte da informação não visual.
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Para este autor, a leitura acontece a partir de uma necessidade na qual procuramos respostas para um 
questionamento em que o escrito é fundamental para a compreensão. É nas atividades do cotidiano que 
isso	se	torna	mais	evidente,	quando	procuramos	um	alimento	dentro	de	um	cardápio,	um	nome	de	um	filme	
dentro	de	um	catálogo,	a	regra	de	um	jogo,	etc.	A	partir	do	exposto,	Smith	(1999)	salienta	que	para	tornar	a	
leitura	possível	o	contexto	é	fundamental,	pois	quando	lemos	as	partes	desconhecidas	de	um	texto	podem	
ser	identificadas	em	função	dos	indícios	de	um	contexto	significativo.	Desta	forma,	o	contexto	auxilia	no	
significado	das	palavras.

Ferreiro	&	Teberosky	 (1999)	 também	compartilham	a	 ideia	de	 Smith	que	 ler	 não	é	um	processo	
essencialmente	visual.	As	antecipações	 realizadas	pelos	 leitores	 fazem	parte	da	atividade	da	 leitura,	
somando	a	identificação	do	suporte	material	do	texto	à	lista	de	informações	não	visuais	citadas	por	Smith.	
A	categorização	que	o	leitor	faz	ao	analisar	o	suporte	do	texto	já	é	uma	antecipação	da	leitura	e	o	auxilia	
neste processo.

Portanto, nos apoiamos nas ideias das autoras, Jolibert (1994), Ferreiro e Teberosky (1999), Curto, Morillo 
e	Teixidó	(2000),	Teberosky	e	Colomer	(2003),	que	afirmam	que	para	além	de	combinar	letras	e	decifrá-las,	
ler	é	compreender	textos	de	acordo	com	uma	necessidade	real.

Para	Jolibert	(1999)	“ler	é	questionar	algo	escrito	a	partir	de	uma	expectativa	real	(necessidade-prazer)	
numa verdadeira situação de vida” (grifo da autora, JOLIBERT, 1994, p.15). Diante desta ideia, se aprende a 
ler	lendo	textos	autênticos	e	completos	desde	o	inícioe	como	ressalta	acertadamente	a	autora,	nos	tornamos	
leitores desde o começo da nossa interação com as palavras e não aprendemos a decifrar antes do contato 
com o material escrito e à medida que o contato com o material escrito aumenta, as crianças constroem 
e avançam nas suas hipóteses de leitura. Elas veem cartazes escritos por toda parte ao fazer sua leitura 
de mundo: no caminho da escola, num parque, no supermercado, nas embalagens utilizadas em casa, etc.  
O	contexto	que	o	material	é	encontrado	fornece	pistas	para	sua	finalidade,	da	mesma	forma	que	a	criança	
encontra indícios como desenhos, suportes, silhuetas e cores.

A leitura não ocorre de forma passiva, segundo Curto et al. (2000) as crianças estão cheias de ideias e 
quando	leem	ativam	conhecimentos	prévios,	reflexões,	identificam	erros	e	dúvidas,	ao	mesmo	tempo	que	
ajustam seu pensamento ao pensamento do outro. A leitura, portanto, é uma construção progressiva, na 
qual	ocorrerá	a	decodificação	juntamente	com	a	compreensão,	sendo	esta	última	habilidade	que	deverá	
prevalecer.

Magda	Soares	(2012)	entende	que	a	leitura	estende-se	desde	a	habilidade	de	decodificar	palavras	até	a	
capacidade	de	compreensão	de	textos.	A	autora	coloca	que	aprender	a	decodificar	o	escrito	não	é	suficiente	
frente	às	novas	demandas	sociais,	sendo	preciso	apropriar-se	desse	conhecimento,	identificando	diferentes	
tipos	de	textos	e	suas	funções.	A	ideia	de	incorporar	o	uso	da	leitura	e	da	escrita,	desenvolvendo	habilidade	
e	competências	para	tal	é	o	que	a	autora	denomina	de	letramento,	definindo	que	o	“letramento	é	o	estado	
ou condição de quem se envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e escrita” (SOARES, 
2012, p.22).

Soares (2012) destaca que, na perspectiva do letramento, o sujeito pode ser alfabetizado – saber ler e 
escrever	–,	mas	pode	não	ser	letrado,	ou	seja,	dominar	habilidades	de	codificar	e	decodificar	o	escrito,	mas	
não fazer uso deles em sua prática cotidiana. Da mesma forma, um sujeito pode ser letrado sem ainda ter 
as	habilidades	de	codificação	e	decodificação,	pois	convive	em	um	ambiente	com	a	presença	de	materiais	
escritos,	conseguindo	identificar	suas	funções	no	cotidiano.

Destacamos	os	 estudos	 recentes	da	Neurociência,	 que	 também	 se	 interessou	pelas	questões	da	
alfabetização. Dehaene (2012) nos informa que a escrita por ser uma atividade recente e historicamente 
construída	pela	sociedade,	não	tem	uma	área	específica	em	nosso	cérebro	para	a	leitura,	no	entanto,	ele	se	
adaptou para essa invenção utilizando os mesmos mecanismos do reconhecimento dos objetos para ler o 
escrito, convertendo informação visual em linguagem. De acordo com o autor a leitura então começa no olho e 
percorre	duas	vias:	a	via	fonológica	e	a	via	lexical.	A	primeira	converte	a	informação	visual	no	reconhecimento	
de	sons	e	letras	e	suas	combinações,	a	segunda	extrai	seu	significado.
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Assim,	os	materiais	escritos	utilizados	em	situações	 significativas	de	uso	no	cotidiano,	bem	como	a	
frequência do contato podem ser valiosos no desenvolvimento de habilidades para a aprendizagem da leitura.

O que é um ambiente educativo?

Forneiro	(1998)	afirma	que	o	ambiente	“fala”.	Ele	reflete	concepções	pedagógicas	e	revela	a	experiência	
educativa que é desenvolvida na instituição. Para falarmos em ambiente educativo se faz necessário distinguir 
o	termo	“espaço”	e	“ambiente”.	Para	esta	autora,	o	“espaço”	é	toda	estrutura	física	e	material,	já	o	termo	
“ambiente”	transcende	a	ideia	de	extensão,	volume	ou	algo	físico,	pois	é	caracterizado	por	todas	as	relações	
que	são	estabelecidas	num	determinado	espaço,	sendo	a	junção	entre	o	espaço	físico	e	as	interações	das	
pessoas que ali circulam, seja a interação entre pares, grupos ou com objetos que ocupam o espaço.

De acordo com as ideias de Forneiro (1998) o espaço escolar é um elemento do currículo. A forma como 
os	elementos	estão	organizados	neste	ambiente	se	tornam	conteúdos	de	aprendizagem	e	contribuem	para	a	
construção	de	significados,	ao	mesmo	tempo	em	que	reflete	a	concepção	pedagógica	da	instituição.	Esta	autora	
considera	a	escola	como	um	“lugar	privilegiado	no	qual	se	tem	acesso	à	cultura”	(FORNEIRO,	1998,	p.240).

A autora apresenta critérios de organização dos materiais didáticos no ambiente, dentre os quais 
destacamos: a qualidade física, com materiais duráveis que poderão ser manipulados pela criança; a qualidade 
pedagógica, e quais as capacidades que serão desenvolvidas com aquele material; e a qualidade estética, a 
originalidade, a criatividade e a beleza que instiguem a criança.

Dentro desta ideia, Frago (2001) ressalta que o espaço escolar é construído socialmente, e nesta construção 
estão	presentes	elementos	próprios	que	surgem	das	relações	envolvidas	dentro	dele.	É	neste	ponto	que	o	
autor	afirma	que	o	espaço	não	é	neutro.	Como	bem	define	“(...)	o	espaço	jamais	é	neutro:	em	vez	disso,	ele	
carrega,	em	sua	configuração	como	território	e	lugar,	signos,	símbolos	e	vestígios	da	condição	e	das	relações	
sociais de e entre aqueles que o habitam” (FRAGO, 2001, p.64).

Neste aspecto citamos também o estudo de Lima (1989), no qual a autora questiona que a formação 
cultural não se dá pelo discurso, pela concentração passiva e pelo estímulo apenas auditivo. A autora é 
enfática	ao	dizer	que	a	criança	precisa	vivenciar	no	espaço	escolar	toda	expressão	cultural	de	seu	povo.	
Critica	a	distribuição	do	espaço	que	 impõem	a	ordem	e	disciplina	sobre	as	necessidades	educativas	da	
criança,	a	exemplo	das	carteiras	enfileiradas,	espaços	padronizados	e	materiais	imutáveis,	que	muitas	vezes	
são	expostos	na	perspectiva	do	adulto,	sem	a	participação	das	crianças.

Segundo Lima (1989) a transformação de um espaço não ocorre somente nas características arquitetônicas, 
podendo	ser	transformado	pelo	modo	de	pensar	o	trabalho	educativo	aliado	as	exigências	e	intencionalidades	
pedagógicas	de	um	grupo,	em	suas	palavras	“o	espaço	da	escola	é	um	material	pedagógico	e	lúdico	riquíssimo	
para a população, professores e crianças que será por eles transformado intencionalmente” (LIMA, 1989, 
p.102).Para crianças em processo de alfabetização as paredes seriam ao mesmo tempo um elemento 
arquitetônico, um elemento de ensino e de ludicidade. Em consonância com as ideias desta autora, Frago 
(2001)	salienta	a	importância	do	papel	do	professor	na	configuração	desses	espaços,	transformando-os	em	
possibilidades de aprendizagem.

Portanto, para Forneiro (1998), Escolano (2001), Frago (2001) e Kowaltowski (2011) o espaço escolar é 
visto como educador. Encontramos nos estudos de Escolano (2001) o espaço escola como a materialidade 
do	discurso	de	uma	instituição,	sendo	um	mediador	da	cultura	que	proporciona	novas	experiências	e	com	
isso a construção de esquemas cognitivos. Nas palavras do autor:

(...) a arquitetura escolar pode ser vista como um programa educador, ou seja, como um elemento 

do	currículo	invisível	ou	silencioso,	ainda	que	ela	seja,	por	si	mesma,	bem	explícita	ou	mani-

festa.	A	localização	da	escola	e	suas	relações	com	a	ordem	urbana	das	populações,	o	traçado	

arquitetônico do edifício, seus elementos simbólicos próprios ou incorporados e a decoração 

exterior	e	interior	respondem	a	padrões	culturais	e	pedagógicos	que	a	criança	internaliza	e	

aprende. (ESCOLANO, 2001, p.45).
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Kowaltowski (2011) salienta a importância da organização de um ambiente de ensino em acordo com os 
objetivos educacionais. Considerando o aluno como principal usuário do espaço escolar, o ambiente precisa 
evidenciar as necessidades dos estudantes na organização dos espaços. Este fator mencionado depende dos 
profissionais	envolvidos	com	o	ambiente	de	ensino,	do	sistema	educacional,	da	comunidade	e	da	infraestrutura	
disponível, além de serem associados a fatores econômicos, sociais e culturais.

Como	um	componente	de	qualidade,	os	materiais	didáticos	devem	ser	expostos	de	forma	intencional.	De	
acordo	com	a	autora	“a	criação	de	um	ambiente	rico	em	estímulos	com	a	exposição	de	material	didático	
deve valorizar os trabalhos da comunidade escolar e ampliar os temas abordados nas várias áreas de ensino” 
(KOWALTOWSKI, 2011, p.124).

Desta forma, podemos conceber o ambiente educativo além da ideia de facilitador das aprendizagens, 
como um elemento do currículo, ele educa, mesmo que de uma forma silenciosa, possibilitando novas 
experiências	aliadas	aos	conhecimentos	das	áreas	de	ensino.	O	espaço	escolar	é	flexível,	em	constante	
transformação,	dotado	de	significados	próprios	da	cultura,	em	que	os	que	o	habitam	se	apropriam	deste	
espaço	deixando	suas	marcas,	ao	mesmo	tempo	em	que	constroem	significados	buscando	compreender	sua	
realidade.

Como o ambiente se torna alfabetizador?

Quando	falamos	em	ambiente	alfabetizador	queremos	dizer	toda	a	experiência	com	a	cultura	escrita	em	
um	espaço	físico,	em	que	as	relações	são	estabelecidas	para	as	crianças	vivenciarem	a	língua	escrita	em	seu	
cotidiano,	partindo	de	materiais	organizados	com	propósitos	específicos	para	colaborar	com	a	aprendizagem	
da leitura e escrita.

Teberosky	e	Colomer	(2003)	definem	o	ambiente	alfabetizador	como	“(...)	as	condições	materiais	e	sociais	
em que se desenvolve a alfabetização” (TEBEROSKY e COLOMER, 2003, p.37).

Para Smith (1999) as crianças buscam compreender o ambiente levantando hipóteses a partir de suas 
vivências. É a partir dos materiais escritos encontrados no universo particular da criança, aqueles dentro de 
um	contexto	significativo,	que	ela	desenvolverá	maior	percepção	sobre	a	funcionalidade	da	escrita.	Segundo	
o autor, as palavras encontradas em rótulos, placas, símbolos publicitários, nas ferramentas tecnológicas 
(tablets, televisão, celular, vídeo game, etc.) são tão importante quanto as encontradas dentro de um livro.

Quando falamos em destacar a linguagem escrita nos espaços escolares, Smith (1999) aponta diversas 
maneiras	de	como	isso	pode	ser	possível,	como	por	exemplo,	a	identificação	de	salas,	banheiros,	armários,	
utilização de cardápio, placas indicativas, cartazes, horários, catálogos, etc., que devem ser organizados 
na forma que a criança tenha acesso e manipule os materiais escritos com facilidade, bem como as letras 
precisam estar visíveis para a criança.

Na percepção dos materiais escritos nos ambientesas imagens e letras tem uma importância especial 
para	a	criança	em	processo	de	alfabetização.	Curto	et	al.	 (2000)	dizem	que	o	uso	da	 letra	maiúscula	
facilita	a	identificação	das	palavras,	visto	que	é	mais	fácil	percebê-las	e	distingui-las,	além	de	serem	mais	
recorrentes	nos	espaços	extraescolares.	A	presença	de	imagem	junto	ao	texto	auxilia	na	previsão,	antecipando	
informações	relacionadas	ao	conteúdo	do	material	escrito.

Dessa forma, Teberosky e Colomer (2003) comentam a importância de organizar os materiais escritos 
priorizando	a	interação	entre	o	texto	e	todos	os	níveis	de	leitores	que	frequentam	a	escola,	para	construírem	
significados	de	forma	autônoma.

Com relação aos materiais escritos presentes no ambiente, retomamos as ideias de Smith (1999), o autor 
nos chama atenção para não confundir a decoração das paredes, como as letras e palavras isoladas, como 
materiais	significativos	de	leitura.	Para	o	autor,	essa	cultura	tende	a	dar	a	ideia	de	ambiente	educacional,	
no	entanto	o	material	só	é	significativo	se	as	crianças	puderem	interagir	de	acordo	com	uma	necessidade.	
Sendo assim, o ambiente alfabetizador precisa ser organizado de acordo com os objetivos educacionais de 
inserir as crianças nas práticas sociais de leitura e escrita.
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É	importante	destacar	que,	sendo	a	leitura	um	processo	permeado	pela	decodificação	e	compreensão,	a	
construção de um ambiente alfabetizador não tem a pretensão de garantir que as crianças se apropriem da 
linguagem	escrita	apenas	com	a	exposição	de	materiais	escritos	no	ambiente,	pois	Teberosky	(1989)	aponta	
que o papel do professor se faz fundamental nesse processo, além de ser o principal modelo de leitor e 
escritor	na	escola,	assume	uma	postura	de	mediador	de	situações	de	leitura	e	escrita.

Em contrapartida, a falta de um ambiente alfabetizador, enriquecido com materiais escritos 
contextualizados	e	significativos,	implica	na	dificuldade	em	desenvolver	conhecimentos	sobre	a	linguagem	
escrita. Conforme aponta Ferreiro (2001):

A simples presença do objeto não garante conhecimento, mas a ausência do objeto garante des-

conhecimento. Se eu quero que a criança comece a construir conhecimento sobre a língua escrita, 

esta	tem	de	existir	(...)	Se	proíbo	a	língua	escrita,	crio	um	ambiente	escolar	no	qual	a	escrita	não	tem	

nenhum lugar, ao passo que no ambiente urbano a escrita tem seu lugar. (FERREIRO, 2001, p.148).

A	partir	das	ideias	da	autora	pode-se	afirmar	que	a	criança	não	espera	um	ensino	sistematizado	para	
perceber	o	porquê	a	escrita	é	 importante,	ela	pode	descobrir	por	si	mesma	através	das	experiências	no	
ambiente alfabetizador.

Neste ponto, destacamos os estudos de Maluf e Gombert (2008), que comentam sobre a importância 
do	desenvolvimento	dos	conhecimentos	 implícitos	para	a	aprendizagem	da	 língua	escrita.	Definem-nos	
como	comportamentos	espontâneos	e	precoces	frente	à	linguagem,	que	evoluem	num	contexto	de	leitura	e	
colaboram	para	desenvolver	e	facilitar	os	conhecimentos	explícitos,	aqueles	que	envolvem	a	metalinguagem.

Dentro desta ideia, podemos dizer que o ambiente alfabetizador atua na construção dos conhecimentos 
implícitos,	essenciais	para	refletir	sobre	a	escrita	como	sistema	de	representação.	Neste	sentido,	destacamos	
as	ideias	de	Ferreiro	(2008),	quando	afirma	que	a	criança	que	está	imersa	na	cultura	letrada	–	onde	participa	
de atividades como fazer listas de supermercado com a família, recebe um bilhete de cinema, analisa o 
cardápio de um restaurante, recebe convites para festas, observa regras e comandos de jogos nas ferramentas 
tecnológicas	–	tem	maior	facilidade	em	consolidar	os	conhecimentos	aprendidos	no	ensino	explícito.

Ferreiro e Teberosky (1999) e Ferreiro (2008) levantam a ideia que quando a escola considera que 
todas as crianças tem o mesmo acesso ao mundo letrado, discrimina as crianças que não tiveram a mesma 
oportunidade de participar nas atividades de cultura escrita, em função de pertencer a uma classe social mais 
desfavorecida. Desta forma, as autoras destacam que é fundamental que a escola considere a diversidade 
existente	entre	os	estudantes,	compreendendo	que	a	aprendizagem	da	linguagem	escrita	é	uma	construção	
pessoal	e	torne	possível	o	acesso	à	leitura	significativa,	com	textos	autênticos,	especialmente	para	aquelas	
crianças que não tiveram a oportunidade de interagir com esse objeto cultural fora da escola.

A	partir	do	exposto,	considerando	a	escrita	como	um	objeto	cultural,	presente	na	sociedade,	 se	 faz	
necessário	oferecer	condições	adequadas	para	que	a	leitura	aconteça	por	toda	escola.	Entendemos	que	todos	
os espaços da escola, não só a sala de aula, podem tornar-se potencialmente educativos para o aprendizado 
da leitura e que dentro deles a criança pode interagir com materiais escritos em seu cotidiano, procurando 
informações	de	acordo	com	uma	necessidade	imediata,	observando	uma	placa,	uma	lista,	um	cardápio.

É preciso pensar em um ambiente que, de forma silenciosa, insere as crianças dentro de uma cultura letrada, 
deixando	claro	nosso	objetivo	educacional	enquanto	instituição	em	proporcionar	uma	educação	de	qualidade.

Método

A pesquisa tem abordagem qualitativa de natureza etnográfica, com foco no significado que os 
participantes atribuem ao problema estudado. Os sujeitos escolhidos para participarem da pesquisa foram 
estudantes	do	1º	ano,	com	idade	entre	5	e	6	anos,	de	ambos	os	sexos,	matriculados	em	uma	Escola	Municipal	
de Curitiba, localizada em região periférica.
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Os critérios de escolha desses participantes se apoiam nas ideias de que as crianças que frequentam o 
1º	ano	fazem	parte	da	1º	etapa	do	ciclo	de	alfabetização,	na	qual	as	percepções	iniciais	sobre	a	função	da	
escrita estão mais evidentes, bem como é nessa fase que precisam entender o objeto em sua função social.

Para	tanto,	foi	utilizada	uma	entrevista	em	grupo	com	crianças,	a	fim	de	levantar	suas	ideias	e	percepções.	
Os materiais escritos e os ambientes coletivos do local da pesquisa foram documentados em uma série de 
fotos	para	posterior	análise,	com	a	finalidade	de	compreender	as	experiências	das	crianças	com	a	escrita	
naquele	contexto.

Para esta etapa descrita no presente artigo, escolheu-se como instrumento a entrevista em grupo, que 
aconteceu em dezembro de 2015, com a duração média de 30 minutos e teve a participação de 29 estudantes. 
A entrevista seguiu um esquema semiestruturado e buscou levantar as ideias iniciais sobre a presença de 
materiais	escritos	nos	ambientes	sociais	que	fazem	parte	do	cotidiano	dos	participantes,	a	fim	de	expressar	
seus	pontos	de	vista	e	experiências.	Os	tópicos	que	orientaram	a	entrevista	em	grupo	foram:	“Onde vocês 
encontram materiais para ler em casa?”,	“Onde vocês encontram materiais para ler no caminho da escola?” 
e	“Onde vocês encontram materiais para ler na escola?”.

A entrevista foi transcrita e os dados foram organizados em categorias e subcategorias que serão descritas 
no tópico a seguir.

Resultados

Analisamos	as	ideias	e	percepções	das	crianças	sobre	os	materiais	escritos	nos	seus	ambientes	de	vivência.	
Na	categoria	“Materiais para ler em casa”, encontramos em evidência a mediação das tecnologias, pois em 
sua maioria citaram as ferramentas tecnológicas como tablets, netbooks, televisão e computador. Revistas, 
livros e jornais também foram citados por elas em menor quantidade. A mediação das tecnologias nos chamou 
atenção, pois foram descritas por algumas crianças com detalhamento, revelando sua importância:

Quadro 1	–	“Materiais	para	ler	em	casa”	

P. Onde vocês encontram as palavras na casa de vocês?
A1. Revista
A2. Jornal
A3. Livros
A4. Na televisão
P. Como aparece palavras dentro da televisão?
A1. No jornal
A2. Nos desenhos
A3. Eu sei como passa as palavras na TV, ali embaixo tem as letras amarelas com as palavras.

Fonte: As pesquisadoras, dez/2015

Ao que parece, as crianças se referiram às legendas que aparecem tão rápidas que poderiam não ser 
percebidas por não leitores. No entanto, algumas delas demonstraram que tomaram conhecimento desse 
tipo de escrita.

Na	categoria	“Materiais para ler no caminho da escola” encontramos respostas interessantes, bem como 
um maior envolvimento na conversa, visto que este percurso é variado e faz parte de uma situação cotidiana 
das	crianças.	As	informações	encontradas	em	placas	foram	bastante	citadas,	principalmente	as	encontradas	
no trânsito. Também citaram as placas com o nome das ruas, placas de aviso, placas de ônibus, placas de 
lojas,	nomes	dos	carros	e	pichações	no	muro.	Quando	citaram	as	placas,	muitas	relataram	a	presença	de	
símbolos, desenhos e imagens como base para a compreensão do escrito:
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Quadro 2	–	“Sequência	de	respostas	coletivas	sobre	o	conteúdo	existente	nas	placas	no	caminho	da	escola”

“Tem aquela placa que fala assim ó...assim ó...PARE!”
“E tem uma que diz siga”.
“Tem também onde tá escrito NÃO ESTACIONE.”
“Tem aquelas placas onde tem o x pra não estacionar”
“Tem uma placa onde não pode estacionar carro, só van.”
“Tem uma placa que não pode nadar e nem pescar.”
“Tem uma placa que tem um E, que quer dizer que pode estacionar.”
“Tem uma placa dizendo que não pode ultrapassar, tem dois carros, um desse lado e um do outro.”
“No ônibus tem aquela placa que tem uma mulher grávida que tem que dar licença quando ela tá 
de pé.”
“Tem a placa pra ir pro lado certo.”
“Tem também no muro que a rua acaba, igual a minha rua.”

Fonte: As pesquisadoras, dez/2015

É importante destacar que muitas crianças mencionaram a função comunicativa das placas que encontram, 
pois	estas	“dizem”	e	“falam”	algo,	ou	seja,	transmite	uma	informação	importante	que	está	em	forma	de	texto	
ou	símbolo.	A	descrição	de	detalhes	dos	desenhos	ressalta	a	importância	do	texto	acompanhado	por	imagem	
como indícios para a compreensão.

A	maioria	das	placas	não	tem	texto,	portanto	revelam	informações	fornecidas	pelos	adultos	e	as	vivências	
das crianças como passageiros dentro dos veículos.

Outra categoria criada foi “Espaços onde encontram materiais para ler na escola”. Neste tópico as crianças 
relataram que encontram em sua maioria nas paredes da sala de aula, como os cartazes contendo a rotina, 
o	calendário,	parlendas,	músicas	e	a	chamada.	Disseram	também	que	tinham	as	atividades	das	crianças.	 
Os outros espaços da escola relatados por elas foram: biblioteca, horta, refeitório e parque. Neste aspecto é 
importante destacar que alguns dos materiais escritos citados nesses lugares foram aqueles que as crianças 
utilizam	em	uma	necessidade	cotidiana,	como	exemplo	no	parque	onde	encontram	as	lixeiras	com	os	nomes	
dos	resíduos	para	separar	o	lixo,	e	na	horta	com	o	nome	das	hortaliças	que	plantaram.

Durante	as	 falas	das	crianças	notamos	que	muitos	dos	materiais	escritos	 foram	 identificados	como	
“Hipóteses de leitura por imagens e contexto”.	Separamos	nesta	categoria	a	compreensão	do	significado	de	
um	material	escrito	a	partir	de	um	contexto	significativo	e	por	imagens.	A	exemplo:

Quadro 3	–	“Hipóteses	de	leitura	por	imagens	e	contexto”	

P. Lá no refeitório tem alguma coisa para ler?
A1. Tem nos balõezinhos.
P. E o que estão dizendo aqueles balõezinhos?
A1. Não sei...”comer tudo”!

                                                                      (foto do texto referido pelo estudante)

Fonte: As pesquisadoras, dez/2015

É possível que esta criança ainda não se apropriou da habilidade da leitura, porém conhece sua função 
comunicativa	e	levanta	uma	ideia	sobre	o	que	pode	estar	dizendo	aquele	material	em	função	do	seu	contexto.

Encontramos	nas	 falas	das	crianças	as	explicações	 sobre	as	 informações	que	as	placas	de	 trânsito	
transmitiam,	principalmente	quando	relataram	a	função	da	placa	“PARE”.	Desta	forma,	a	palavra	encontrada	
dentro	de	um	contexto	significativo	auxilia	na	compreensão	do	significado.	A	este	respeito	nos	remetemos	
aos estudos de Smith (1999), quando o autor diz:
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Quando	a	palavra	PARE	ocorre	no	mundo	real,	não	é	uma	série	inútil	de	garatujas	que	não	têm	

relação alguma com o que está em sua volta. Ela não está ali para que as pessoas a leiam em voz 

alta,	para	ser	decodificada	em	linguagem	falada,	para	que	digam	“p-a-r-e,	pare”	uns	aos	outros.	

A	palavra	escrita	PARE	significa	“Aqui	que	você	precisa	parar”.	Faz	sentido.	Tem	uma	finalidade.	

(SMITH,	1999,	p.119).

Na	categoria	“Leitura por informação do adulto”,	identificamos	a	necessidade	do	auxilio	de	um	informante	
para compreender o material escrito:

Quadro 4	–	“Leitura	por	informação	do	adulto”

A1. No ônibus tem aquela placa que tem uma mulher grávida que tem que dar licença quando ela 
tá de pé.
A2. E pros mais velhos!
P. E está escrito alguma coisa nessa placa?
A1. Tá, na janela.
A2. Tá escrito: por favor, aproveite e dê o seu lugar!

Fonte: As pesquisadoras, dez/2015

Levantamos a hipótese de que essa informação sobre o escrito foi transmitida por um adulto e apropriada 
pela	criança	em	função	do	contexto.

Por	fim,	na	última	categoria	que	denominamos	“Escrita só para adultos”, refere-se à percepção das crianças 
sobre os materiais escritos presentes na organização dos espaços escolares:

Quadro 5	–	“Escrita	só	para	adultos”

P. E quando chegamos na escola, está escrito alguma coisa na entrada?
A1. Está escrito ESCOLA.
P. Está escrito ESCOLA?
A1. O nome da nossa escola.
P. Quando a gente entra na escola, poderia estar escrito alguma coisa para ler?
A1. Não.
A2. Só para os adultos.

Fonte: As pesquisadoras, dez/2015

Como	pode	ser	visto	a	referência	a	ter	escritas	“só	para	os	adultos”	demonstra	que	as	crianças	estão	
atentas para as escritas que encontram nos seus espaços de vivência. Isso nos pareceu interessante, pois ao 
se	depararem	com	algo	escrito,	verificam	as	possibilidades	e	limites	de	sua	compreensão	frente	ao	material,	
baseando-se	em	conhecimentos	 já	adquiridos,	 identificando	se	o	material	é	direcionado	a	elas	ou	não,	
utilizando	como	critério	o	tipo	de	letra	e	a	altura	em	que	o	texto	foi	colocado.

Conclusões

A partir dos dados coletados, observamos que as crianças construíram muitas ideias sobre a escrita mesmo 
antes de estarem com as habilidades de leitura e escrita plenamente consolidadas. Considerando que a 
coleta	foi	realizada	no	final	do	ano	letivo,	as	crianças	empregaram	muito	mais	conhecimentos	implícitos,	de	
suas	vivências,	do	que	conhecimentos	explícitos,	aqueles	fornecidos	pela	escola,	evidenciando	assim	a	ideia	
de	que	não	é	preciso	ser	alfabetizada	para	ser	letrada,	e	que	a	imersão	na	cultura	letrada	auxilia	muito	no	
processo inicial de alfabetização.
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Essas	 ideias	e	percepções	revelam	a	 importância	da	utilização	da	diversidade	de	textos	em	todos	os	
ambientes escolares, mas não somente pensar no uso, e sim na sua forma, que precisa ser pedagogicamente 
pensada para atender todas as crianças que circulam no ambiente escolar utilizando tipo de letra e altura 
adequada,	imagens,	auxílio	de	um	contexto,	para	que	a	diversidade	de	texto	seja	significativa	a	todas	as	
crianças, visto a predominância desses fatores citados por elas ao tentarem compreender os materiais escritos. 
Dentro	desta	ideia,	ressaltamos	a	resignificação	dos	espaços	escolares	em	função	desses	critérios,	tornando-
os potencialmente educativos para o aprendizado da leitura.

Com as respostas da entrevista em grupo, conseguimos perceber o quanto as crianças observam o ambiente 
ao	seu	redor,	e	salientamos	para	o	fato	de	que	a	diversidade	de	texto	fora	da	sala	de	aula	também	é	um	
material	didático	significativo	para	avançarem	nas	hipóteses	de	leitura,	compreendendo	a	sua	funcionalidade	
em	situações	cotidianas.

O	presente	texto	corresponde	aos	achados	iniciais	de	uma	pesquisa	sobre	ambientes	alfabetizadores	
no	espaço	escolar,	e	desta	forma,	muitas	questões	ainda	devem	ser	aprofundadas	como	a	organização	dos	
materiais escritos nos espaços escolares e a interação das crianças com esses materiais em seu cotidiano.
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Ludicidade na alfabetização: contribuições da música

Vivian Domaredzky
Universidade Positivo

Resumo: O	presente	artigo	apresenta	uma	reflexão	sobre	a	ludicidade	no	processo	de	alfabetização,	trazendo	
a	música	como	uma	das	possibilidades	de	organização	do	trabalho	nas	turmas	de	alfabetização.	De	natureza	
bibliográfica,	que	trata	de	uma	prática	alfabetizadora,	na	qual	o	aluno	é	inserido	como	participante	ativo	
desse processo, assim como a importância e repercussão dessa participação na aprendizagem. Busca trazer 
a	importância	de	práticas	alfabetizadoras	baseadas	em	atividades	lúdicas,	que	têm	sido	discutidas	e	muitas	
vezes	deixadas	de	 lado	na	prática	atual,	 com	ênfase	na	música	e	 seus	benefícios	para	a	alfabetização.	
Essa	abordagem	 tem	como	objetivo	enriquecer,	 contextualizar	e	motivar	o	ensino	e	aprendizagem	da	
alfabetização.	Por	fim,	visa	ajudar	o	professor	alfabetizador	ao	propor	e	trazer	sugestões	para	essa	prática	
em sala de aula.
Palavras-chave:	Alfabetização.	Ludicidade.	Música.

Introdução

Este	artigo	científico	tem	como	objetivo	principal	analisar	a	importância	da	ludicidade	na	alfabetização,	
enfatizando	a	música	como	ferramenta	auxiliadora	neste	processo,	possibilitando	uma	aprendizagem	mais	
significativa	e	prazerosa	para	crianças	dos	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental.

Aprender	é	mais	do	que	processar	informações	e	armazená-las,	é	reestruturar	a	compreensão	da	realidade	
e	ser	capaz	de	utilizar	essa	informação	em	diferentes	situações	cotidianas	permitindo	o	desenvolvimento	
completo do ser humano.

Assim, como uma das principais aprendizagens do ser humano, pode-se destacar o aprender a ler e escrever 
como um direito de todos, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, artigo 4, o 
qual pode ser alcançado por meio de uma prática inclusiva, que visa a troca entre o aluno e o professor, que 
respeite as diferentes formas de aprendizado e diferentes fases do desenvolvimento.

Muitas	vezes,	aprender	e	ensinar	pode	ser	pouco	motivador	e	muito	desafiante,	pois	só	encontramos	ou	
sabemos um caminho para alcançar o resultado ou objetivo proposto. Por meio de pesquisas atuais na área 
educacional, como de Beltrami (2008) percebemos que na verdade podemos encontrar vários meios de 
aprender	e	ensinar	um	mesmo	conteúdo.

Durante muitos anos, as práticas tradicionais da alfabetização, desvinculadas de outros conhecimentos, 
sem	a	reflexão	e	participação	do	aluno	neste	processo	ocuparam	um	lugar	de	grande	destaque	nas	salas	de	
alfabetização, no entanto, com estudos e teorias, aos poucos esta prática vem sendo substituída por novas 
concepções	e	formas.	Atualmente,	pesquisas	como	Ferreiro	(1999),	Teberosky	(1999),	têm	se	destacado	e	
percebemos	que	se	faz	necessário	que	haja	uma	troca	mútua	entre	professor	e	aluno,	considerando	os	alunos	
como sujeitos ativos na aprendizagem.

Com essas mudanças de concepção e novas descobertas na área da alfabetização, podemos destacar outro 
tema que vem juntamente sendo discutido e colocado em questão, que é a ludicidade na aprendizagem e 
consequentemente na alfabetização.

A	 literatura	aponta	o	 lúdico	como	uma	possibilidade	de	proporcionar	o	aprendizado	por	diferentes	
linguagens	(histórias,	movimento,	 jogos,	música,	entre	outros)	e	em	diferentes	contextos,	satisfazendo	as	
exigências	dos	diferentes	estilos	de	aprendizagem.	Também	aproximando	o	cotidiano	do	aluno	desse	novo	
conhecimento.

O	lúdico	pode	ser	visto	como	um	recurso	pedagógico,	que	pode	atender	às	especificidades	do	processo	
de alfabetização, assim como o de ensino e aprendizagem de uma maneira geral, ao considerar os diferentes 
aspectos	que	o	compõe	como:	jogos,	brincadeiras,	movimentos,	músicas	etc.
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Nesta	perspectiva,	ressalta-se	a	música	como	foco	desta	discussão,	a	qual	possibilita	a	interação	com	
todas as áreas do conhecimento. Além disso, na escola, e principalmente nas séries iniciais é necessário que 
o aluno encontre um ambiente propício e rico em diversidades e propostas que favoreçam o processo de 
ensino e aprendizagem.

De	acordo	com	Ponso	(2008),	no	início	da	escolaridade	as	crianças	estão	mais	receptivas	à	música,	o	que	
possibilita	uma	conexão	entre	os	vários	conhecimentos	que	possuem	e	que	estão	aprendendo,

Além	disso,	a	música	pode	proporcionar	uma	aprendizagem,	na	qual	os	alunos	podem	se	sentir	mais	
envolvidos e motivados, o que promove um trabalho interdisciplinar, com atividades integradas que 
desenvolvem a criatividade, interesse e alegria.

Partindo	destas	questões,	elege-se	para	discutir	neste	 trabalho,	como	a	 ludicidade	pode	ajudar	na	
alfabetização	significativa,	trazendo	a	música	como	protagonista	deste	processo,	bem	como	o	apontamento	
de	algumas	sugestões	para	a	prática	em	sala	de	aula.

Alfabetização e letramento

A alfabetização é um tema que vem sendo abordado por pesquisadores e professores há décadas, nomes 
como Ferreiro (1999), Teberosky (1999), Magda (2001), Tfouni (2000), Kaufman (1994), Cagliari (1989), entre 
outros, ganham destaque neste cenário. Assim, a partir dos estudos destes teóricos, pode-se dizer que a 
preocupação com o ensino e aprendizado da leitura e escrita vem ganhando cada vez mais evidência no 
meio acadêmico e também na sociedade.

Com	a	expansão	e	desenvolvimento	da	sociedade,	o	uso	da	língua	escrita	passou	a	ser	algo	essencial.	Há	
menos de quatro décadas atrás e ainda hoje podemos encontrar as práticas alfabetizadoras que apresentam 
um	viés	 tradicional,	ou	seja,	essa	prática	é	conhecida	por	apresentar	uma	forma	expositiva	mecânica	e	
desvinculada	de	outros	conhecimentos,	sem	a	reflexão	e	participação	do	aluno	neste	processo.

Pode–se dizer, a partir da literatura, que estas propostas começam a ser pensadas, principalmente com 
as	contribuições	das	pesquisas	de	Emília	Ferreiro	e	Ana	Teberosky	(1999),	a	qual	não	apresenta	um	método,	
mas sim uma visão de como o aluno aprende. Percebe-se com esta leitura que o sistema mecânico que 
perpetuou	por	muitas	décadas	não	favorece	a	aprendizagem	significativa.	Desta	forma	as	referidas	autoras	
pontuam que a

(...) atual visão do processo é radicalmente diferente: no lugar de uma criança que espera passi-

vamente	o	reforço	externo	de	uma	resposta	produzida	pouco	menos	que	ao	acaso,	aparece	uma	

criança que procura ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à sua volta, 

e que, tratando de compreendê-la, formula hipóteses, busca regularidades, coloca à prova suas 

antecipações	e	cria	sua	própria	gramática	(...).	(FERREIRO,	1999,	p.24)

A	partir	desta	abordagem,	conhecer	o	“caminho”	que	o	aluno	segue	no	processo	de	alfabetização	ajuda	
o	professor	a	ajustar	 sua	 forma	de	 intervenção,	de	acordo	com	as	condições	de	 interpretação	de	cada	
criança	naquele	momento.	Deixar	de	lado	uma	postura	tradicional	é	um	caminho	que	tem	se	mostrado	mais	
satisfatório para um bom desempenho dos alunos, considerando este, portanto, como um sujeito ativo na 
aprendizagem. Corrobora com esta questão Cagliari (1989, p.9) apontando que:

O processo de alfabetização inclui muitos fatores, e, quanto mais ciente estiver o professor de 

como se dá o processo de aquisição de conhecimento, de como a criança se situa em termos de 

desenvolvimento emocional, de como vem evoluindo o seu processo de interação social, da na-

tureza da realidade linguística envolvida no momento em que está acontecendo a alfabetização, 

mais	condições	terá	esse	professor	de	encaminhar	de	forma	agradável	e	produtiva	o	processo	de	

aprendizagem, sem os sofrimentos habituais.
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Além de este autor sinalizar a importância do professor encaminhar o processo de alfabetização de forma 
produtiva, Micotti (1987) aponta que o processo de aquisição da língua escrita está fortemente vinculado a 
uma nova condição cognitiva e cultural que pode muitas vezes ser motivo de resistência ao aprendizado.

Nesta perspectiva, Tfouni (2000 apud TEALE 1982) aponta que a alfabetização permite ao sujeito que não 
apenas	domine	o	código,	mas	sim	que	utilize	esse	conhecimento	como	forma	de	expressão	e	comunicação	
em	determinado	contexto	cultural.

Esse conhecimento apresenta-se como o trabalho mais importante para o professor: ensinar a utilização da 
escrita verdadeira, ensinando a utilização desta em sala, correspondendo à escrita utilizada nas práticas sociais.

Ao	entender	a	língua	escrita	como	um	sistema	formal,	admite-se	um	paradoxo	que	foi	trazido	por	Ferreiro	
e	Teberosky	(1999):	uma	estrutura	que	não	permite	transgressões	para	alcançar	a	comunicação	pretendida,	e	
por outro lado um sistema disponível ao poder humano de criação. Surge então o questionamento de como 
conciliar essas duas vertentes, propondo assim a analise do embate conceitual e ideológico.

No	contexto	ideológico	existem	dois	modelos	que	se	opõem:	o	modelo	autônomo,	onde	a	língua	tem	
autonomia	e	só	pode	ser	aprendida	por	um	processo	único;	e	o	modelo	ideológico,	que	permite	a	pluralidade	
das	práticas	letradas	e	valoriza	o	contexto	de	produção.

Considerando	os	princípios	 citados,	 percebemos	a	 língua	escrita	 como	um	 sistema	complexo	de	
representação	da	fala,	que	precisa	se	aproximar	do	cotidiano	do	aluno,	destacando	assim	o	letramento,	como	
coloca	Tfouni	(2000)	que	possibilita	a	ampliação	da	alfabetização,	tornando-a	significativa	para	o	indivíduo.

O modelo ideológico permite a articulação entre aprender a escrever, usar a escrita e aprender a escrita, 
que é considerado o alfabetizar letrando. Por meio do aprendizado da língua escrita, o sujeito pode ser 
inserido criticamente na sociedade.

Partindo de três pontos principais, também segundo Ferreira (1999) e Teberosky (1999) primeiro, as práticas 
letradas de diferentes comunidades são muitas vezes distantes do enfoque que a escola costuma dar à escrita; 
em segundo lugar a escola precisa considerar a reação do aprendiz em face da proposta pedagógica, que 
muitas	vezes	é	pouco	significativa;	e	por	último	considerar	os	princípios	do	alfabetizar.

Existe	a	necessidade	de	aproximar	a	teoria	da	prática	no	campo	da	educação,	reforçando	a	importância	
de se alfabetizar, segundo Cagliari (1989) ninguém escreve ou lê sem motivo, sem motivação o sujeito não 
se insere criticamente no meio em que vive.

Para	que	ocorra	essa	aproximação	destacamos	a	importância	da	alfabetização	intrínseca	ao	letramento,	
a qual tem mostrado uma grande evolução e conquista na alfabetização, tornando os alunos não só meros 
conhecedores da língua escrita, mas também pensadores da língua e comunicadores por meio dela.

Atualmente,	percebemos	que	é	o	domínio	da	linguagem	(oral	e	escrita)	que	leva	o	sujeito	ao	exercício	
pleno	da	cidadania,	porque	é	por	meio	deste	domínio	que	o	individuo	exerce	seus	direitos	de	forma	ativa	
e ampla, podendo fazer isso através da comunicação, acesso à informação, produção de conhecimentos 
etc. Portanto, é fundamental que a escola esteja comprometida a transmitir e garantir a todos o acesso ao 
saberem linguísticos.

Para garantir o acesso a todos esses saberes, destacam-se quatro pontos essenciais para a alfabetização: 
ouvir, falar, ler e escrever. A linguagem não deve ser trabalhada de forma isolada, pois seus aspectos interagem 
entre	si.	Ao	pensarmos	nestes	quatro	aspectos	podemos	criar	condições	excelentes	para	o	desenvolvimento	
da alfabetização.

Segundo Teberosky (2000) a criança aprende devido à interação com diferentes materiais, e por meio 
dessas	situações	que	a	escrita	vai	adquirir	significação.	Assim,	ouvir,	falar,	ler	e	escrever	são	meios	de	aquisição	
de	significação	da	língua	escrita.

Ao	planejar	o	 trabalho	de	alfabetização	o	professor	precisa	pensar	em	situações	reais,	como	propôs	
Kaufman	(1998)	a	partir	das	funções	básicas	da	leitura	e	escrita,	para	que	assim	as	crianças	possam	descobrir	
e entender a função da escrita e da leitura.

Baseado nas palavras de Cagliari (1989) essa prática permite ao aluno passar da habilidade que tem com 
a	língua	falada	para	a	produção	de	textos	orais	e	então	a	habilidade	de	produzir	textos	escritos.
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Pesquisas atuais apontam que a escola e o professor alfabetizador precisam ser constantes pesquisadores 
e aprendizes, estarem dispostos a atuar de modo consciente e de proporcionar uma prática pedagógica 
significativa.

O ensino da língua escrita vai muito além do ler e escrever. É uma relação de comprometimento entre 
professor e aluno, com o compromisso de fazê-lo entender a necessidade e importância de aprender a ler 
e	escrever	é	um	trabalho	significativo	a	serviço	do	mundo.	Alfabetizar	é	mais	do	que	o	valor	e	o	nome	das	
letras,	é	inserir	esse	sujeito	no	mundo	letrado,	atribuindo	significado	e	função	social	para	a	leitura	e	escrita.

O lúdico na alfabetização

A	partir	dos	aspectos	destacados	com	relação	à	alfabetização	e	as	mudanças	de	concepções	e	inovações,	
outro	aspecto	que	podemos	pontuar	nessa	fase	do	desenvolvimento	e	também	como	ferramenta	auxiliadora	
desse processo de aquisição da leitura e escrita é a ludicidade, mas o que seria a ludicidade?

A	partir	deste	questionamento	destaca-se	o	significado	da	palavra	lúdico:

Esta	palavra	se	origina	do	latim	ludus	e	tem	o	significado	original	associado	à	brincadeira,	ao	

jogo,	ao	divertimento.	Acontece	que	seu	significado	foi	ampliado	e	passou	a	ser	reconhecido	

como elemento essencial do desenvolvimento humano. (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO 

NA IDADE CERTA, UNIDADE 4, 2012, p.14)

Por	meio	do	 lúdico,	a	criança	vivencia	situações	que	ajudam	a	desenvolver	o	 físico,	cognitivo,	social,	
também	possibilita	que	a	criança	entenda	e	aceite	as	diferentes	regras,	interprete	situações	reais	de	acordo	
com sua maneira e forma de entendê-las.

Segundo Rau (2011), também promove o desenvolvimento da interação com outras crianças, o seu bem 
estar,	fazendo-as	sentirem-se	seguras	para	expressar-se	e	também	com	menos	medo	de	errar	do	que	numa	
atividade formal.

Ajuda	 também	no	desenvolvimento	da	expressão	corporal	e	desenvolvimento	motor,	 desenvolve	
habilidades como atenção e concentração e pode ser considerado um recurso facilitador e motivador para 
a aprendizagem.

Ao	relacionarmos	o	lúdico	e	o	aprender	podemos	dizer	que	o	lúdico	induz	a	motivação	e	a	participação	
nas	situações	de	aprendizagem,	“(...)	tão	importante	quanto	o	exercício,	é	o	prazer	que	experimenta	com	seu	
jogo, o prazer de pensar, de descobrir, de inventar, em suma: de aprender.” (KAUFMAN, 1994, p.67).

Partindo	dessas	questões,	como	menciona	Kaufman	(1994)	ao	alfabetizarmos,	devemos	procurar	inúmeras	
possibilidades	para	que	a	criança	se	aproprie	da	leitura	e	escrita,	possibilidades	artísticas,	expressivas,	lúdicas,	
entre outros.

Segundo	Santos	 (1998)	um	dos	grandes	desafios	para	os	professores	é	ensinar	de	 forma	criativa	e	
significativa.	Também	é	ensinar	a	partir	do	cotidiano	da	criança	sem	deixar	de	lado	o	conhecimento	elaborado.

Assim,	percebemos	que	as	atividades	 lúdicas	podem	ser	consideradas	como	qualquer	atividade	que	
promova a criatividade, motivação e alegria no aprender. O desenvolvimento dessas atividades depende 
de	como	o	professor	mediador	planeja	e	executa	essas	atividades.	Pode	ser	um	jogo,	contação	de	histórias,	
música,	entre	outros.

Vygotsky	(1994)	também	via	a	ludicidade	e	aprendizagem	como	ações	complementares,	pois	o	lúdico	faz	
parte	do	cotidiano	das	crianças	desde	pequenos,	essas	situações	fazem	parte	e	promovem	a	aprendizagem	
de forma mais prazerosa e motivadora como complementa Carlos Drummond de Andrade com seu belo 
vocabulário:

Brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste ver menino sem escola, mais 

triste	ainda	é	vê-los	sentados,	tolhidos	e	enfileirados	em	uma	sala	de	aula	sem	ar,	com	atividades	
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mecanizadas,	exercícios	estéreis,	sem	valor	para	a	formação	dos	homens	críticos	e	transforma-

dores de uma sociedade. (Carlos Drummond de Andrade)

Desta	forma,	o	jogo,	a	brincadeira	e	a	música	têm	encontrado	cada	vez	mais	espaço	como	uma	importante	
ferramenta	auxiliadora	para	a	aprendizagem.	Por	meio	do	lúdico,	a	criança	pode	formular	hipóteses,	validar	
hipóteses,	ou	não,	ao	vivenciar	 situações	com	outros	colegas	e	professores,	que	podem	 influenciar	na	
alfabetização.

Promovemos desse modo, uma educação em que os cuidados com a criança implicam no respeito 

às	diferenças	e	no	favorecimento	de	situações	seguras	e	lúdicas	de	aprendizagem.	Ao	brincar,	a	

criança	movimenta-se	em	busca	de	parceria	e	exploração	de	objetos,	comunica-se	com	seus	pares,	

expressa-se	por	meio	de	múltiplas	linguagens,	descobre	regras	e	toma	decisões.	Assim,	desenvolve	

dimensões	 importantes	no	aprendizado	dos	conhecimentos	escolares.	 (PACTO	NACIONAL	DE	

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, UNIDADE 4, 2012, p.11).

Pode-se	sinalizar	neste	contexto	que,	 faz	parte	da	 ludicidade	as	expressões	artísticas	e	entre	elas,	a	
música.	As	atividades	musicais	possibilitam	que	as	crianças	cantem,	dancem,	ouçam,	interpretem,	leiam	e	
se envolvam com práticas pedagógicas que promovam o prazer e a sensibilidade. Também proporcionam 
novas	descobertas,	interações	sociais,	desenvolvimento	da	expressão	corporal,	que	podem	ser	ferramentas	
motivadoras	na	alfabetização	ao	 serem	planejadas	e	direcionadas	para	o	aprendizado	significativo	e	
prazeroso.

Assim,	no	contexto	atual,	onde	visamos	uma	educação	inclusiva,	que	permita	ao	aluno	ser	participante	da	
própria	aprendizagem,	a	ludicidade	pode	contribuir	para	esse	processo	ao	explorar	os	diferentes	estilos	de	
aprendizagem,	ao	abordar	diferentes	estratégias	e	funções	da	brincadeira,	música	e	jogos	na	aprendizagem,	
além	de	que,	auxilia	o	professor	no	desafio	de	ensinar.	O	lúdico	também	possibilita	buscar	e	reconhecer	novos	
caminhos	por	meio	de	diferentes	tentativas	e	ações.

A influência da música na alfabetização

A	música	é	uma	expressão	artística	que	não	apresenta	limite	de	tempo	e	condição	social.	Por	exemplo,	
quantas cantigas de roda que perduram até os dias de hoje? Assim como os clássicos Mozart, Beethoven e 
Bach?	Desde	quando	nascemos	até	nossa	vida	adulta	sempre	estamos	em	contato	com	a	música,	seja	para	
ouvir, cantar ou tocar.

Também	podemos	dizer	que	todos	têm	acesso	à	música	atualmente	e	cotidianamente,	no	rádio,	televisão,	
internet,	inclusive	na	escola,	na	própria	aula	de	música,	nas	apresentações	escolares,	entre	os	colegas	e	assim	
por	diante.	Pode-se	então	dizer	que	estamos	em	constante	contato	com	a	música.

A	música,	 segundo	Bréscia	 (2003,	p.38)	 “é	acessível	a	 todos	 (...),	está	disponível	a	qualquer	momento	
(...), pode ser reproduzida com a voz, o corpo (...). É uma fonte de entretenimento e também um recurso de 
crescimento e desenvolvimento humano.”.

A	partir	das	questões	 levantadas,	a	música	pode	ser	uma	experiência	significativa	para	as	crianças.	
Experiências	 significativas	podem	despertar	a	curiosidade	para	adquirir	 conhecimento	e	aprofundá-lo.	
Possibilita	ao	aluno	experimentar	as	palavras,	aquisição	de	novas	palavras,	ler	de	forma	contextualizada,	
entre outros.

Recordemo-nos que Platão insistia em que a educação deveria concentrar-se em duas ativida-

des:	a	ginástica	e	a	música	.	A	primeira,	com	treinamento	do	corpo,	e	a	segunda,	do	espírito.	Uma	

educação	que	excluísse	a	música	não	podia	ser	considerada	completa.	A	música	é	uma	parte	

intrínseca	–	consciente	ou	não	–	de	cada	ser	humano.	(HEMSY,	1982,	p.10)
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Podemos	dizer	então,	que	a	música	faz	parte	fundamental	da	vida	de	cada	um,	está	presente	no	cotidiano,	
na	interação	com	as	outras	pessoas,	na	comunicação	e	expressão	de	sentimentos.	Assim,	citando	Bréscia	
(2003	p.94)	“a	educação	geral	do	indivíduo	estará	definitivamente	incompleta	se	a	música	não	constituir	
uma parte dela.”.

Nos	últimos	anos,	a	discussão	sobre	a	música	e	seus	efeitos	na	aprendizagem	e	desenvolvimento	vem	
sendo muito discutido por psicólogos, musicistas, cientistas e professores.

Muitas	pesquisas	foram	realizadas	sobre	os	efeitos	da	música	na	aprendizagem,	o	que	vem	se	constatando	
por meio destes estudos, como mostra o educador musical Robert Duke (2000) e também o psicólogo 
canadense	Glenn	Schellenberg	(2007)	até	agora	é	que	aprender	música	não	significa	que	as	crianças	serão	mais	
inteligentes, que se sairão melhor em uma área ou outra, até agora não há nada que comprove essa teoria.

Baseado	nessas	questões,	este	artigo	não	aborda	a	música	como	uma	 forma	de	alfabetizar	melhor	
ou	mais	rápido,	mas	sim	do	ponto	de	vista	de	que	o	prazer	de	escutar	música	e	dançar	com	música	pode	
tornar essa aprendizagem mais interessante e prazerosa para as crianças que se encontram nessa fase do 
desenvolvimento.

Nessa fase escolar, nos deparamos com as brincadeiras de roda, cantigas, brincadeiras cantadas, entre 
outros,	que	segundo	Santos	(1999)	exercem	uma	grande	influência	no	desenvolvimento	psicológico	e	corporal	
das crianças.

Pesquisadores de renome, (...), chegam a sugerir que essa é uma das fases mais ricas e prazerosas 

para o ensino e aprendizagem musicais. As crianças não apenas ouvem bem, mas se movimentam, 

dançam,	cantam,	criam,	improvisam,	imitam,	representam,	tocam	e,	sobretudo,	apreciam	a	música	

com entusiasmo. (ILARI, 2009, p.43)

As	músicas	utilizadas	em	sala	de	aula	podem	ser	ouvidas,	cantadas,	lidas	e	escritas.	Ao	pensarmos	na	música	
lida	também	auxiliamos	os	alunos	a	interpretarem	e	estarem	em	contato	com	diferentes	gêneros	textuais.

Por	meio	da	música,	os	alunos	também	podem	se	envolver	em	ricas	situações	de	escrita.	Pode-se	explorar	
os	diferentes	significados	das	palavras,	palavras	que	têm	significados	regionais,	assim	como	as	rimas.

Baseado nesse aspecto, o caderno Pró-letramento fascículo 5 traz o seguinte relato de uma professora 
sobre o trabalho com cantigas de roda na alfabetização:

Bem,	quando	a	criança	entra	em	contato	com	algumas	palavras	mais	significativas,	na	música,	por	

exemplo,	começa	a	perceber	que	não	se	escreve	só	com	vogais,	que	se	escreve	com	consoantes,	

e que essas letras têm uma relação com o som. A criança começa a se apropriar que as cantigas 

de roda são mais em versos, que cada verso tem rimas também. A gente aproveitou pra trabalhar 

muito com rima, e aí eles veem que as palavras que rimam geralmente terminam iguais. Tudo 

isso	a	criança	vai	se	apropriando.	(PRÓ-LETRAMENTO,	FASCÍCULO	5,	2007,	p.27)

Outra	importante	questão	relacionada	à	música,	além	da	aprendizagem	significativa	e	prazerosa,	é	a	
ampliação	do	repertório	musical.	Ao	inserir	diferentes	músicas,	além	das	que	os	alunos	já	conhecem,	enriquece	
o	repertório	e	auxilia	no	conhecimento	e	descoberta	da	cultura	local	e	global.

Com a inserção e apropriação desses diferentes repertórios, o professor pode possibilitar aos alunos a 
valorização cultural, novas descobertas e a apreciação por diferentes gêneros musicais.

Colocando em prática

O	objetivo	dessa	pesquisa	foi	analisar	e	perceber	a	influência	do	lúdico,	enfatizando	a	área	da	música,	como	
ferramenta	auxiliadora	na	alfabetização,	possibilitando	uma	aprendizagem	mais	significativa	e	prazerosa	
para crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental.
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Assim,	a	partir	dessa	pesquisa	e	dos	conteúdos	abordados	anteriormente,	faz-se	agora	uma	abordagem	
mais	prática,	com	contribuições	e	sugestões	de	atividades	que	podem	ser	realizadas	em	sala	de	aula,	para	
auxiliar	na	alfabetização.

Essas	contribuições	visam	mostrar	ideias	de	como	podemos	usar	a	música	de	forma	criativa	e	prazerosa,	
transformando	as	práticas	alfabetizadoras	e	trazendo	inovações	para	a	sala	de	aula:

Trabalhar o nome próprio

Dispomos	de	músicas	que	possibilitam	o	trabalho	com	o	nome,	como	por	exemplo:	“A	Canoa	Virou”,	onde	
o	professor	pode	escrever	a	letra	da	música	no	quadro	e	deixar	o	espaço	do	nome	em	branco,	para	que	cada	
aluno escreva o seu nome. Também, pode-se montar barquinhos de origami, onde cada aluno escreverá o 
seu nome e os alunos deverão achar o barquinho com o nome que foi cantado.

Outra brincadeira que pode ser realizada de diferentes maneiras é a dança das cadeiras. Pode-se colocar 
etiquetas	com	os	nomes	das	crianças	em	cada	cadeira,	ao	som	da	música,	as	crianças	deverão	dançar	em	
volta	das	cadeiras	e	quando	a	música	parar	deverão	sentar-se	na	cadeira	com	o	seu	nome.	Assim,	o	professor	
pode	trocar	as	cadeiras	de	lugar	para	estimular	os	alunos.	Outra	sugestão	seria	que	a	criança	que	ficasse	em	
pé deveria encontrar a cadeira que contém seu nome e retirá-la.

Na hora da chamada também pode-se brincar com o nome, entoando-o com diferentes estilos e vozes, 
essa pode ser uma forma interessante de realizar a chamada diária.

Trabalhar com a letra da música

O	professor	pode	escolher	músicas	 relacionadas	ao	conteúdo	 trabalhado	em	sala	ou	que	sejam	do	
interesse	dos	alunos	e	escrever	a	letra	da	música	em	um	cartaz,	no	começo	colocando	imagens	para	as	
palavras	chaves,	por	exemplo,	na	música	“Dona	Aranha”	pode-se	colocar	imagens	para	as	palavras	aranha,	
sol e chuva.

Ao realizar atividades com essas palavras, pode-se retirar as imagens e colocá-las em cor diferente, depois 
colocar	só	a	primeira	letra	em	uma	cor	diferente,	até	que	a	música	seja	toda	escrita	sem	destaques.

Também	se	pode	dividir	a	turma	em	grupos	e	cada	grupo	ilustrar	um	pedaço	da	música	ou	uma	palavra,	
para	ajudar	na	compreensão	e	interpretação	do	que	o	texto/música	está	representando.

Histórias cantadas

Muitas	obras	e	 textos	podem	ser	 transformados	em	música,	assim	como	se	pode	usar	a	música	para	
enriquecer	a	contação	de	histórias.	Também	existem	músicas	que	apresentam	uma	sequência	e	podem	ser	
trabalhadas como histórias.

Os alunos podem participar de uma contação de histórias ao trabalhar com os efeitos sonoros, por 
exemplo,	alguém	batendo	na	porta	(faz	o	som	da	batida	na	porta)	o	som	do	vento,	do	elefante,	do	passarinho,	
são ideias para ajudar no desenvolvimento oral, na interpretação da história e associação da leitura com a fala.

Também	se	pode	trabalhar	músicas	que	apresentem	uma	história,	como	por	exemplo,	a	música	“Enquanto	
Seu Lobo Não Vem” que pode ser interpretada pelos alunos, por meio do corpo e da fala, pode-se trabalhar 
a	sequência	e	a	leitura	da	música.

Outra	 ideia	para	 trabalhar	histórias	seria,	por	exemplo,	utilizar	a	história	 “Chapeuzinho	Vermelho”	e	
junto	com	os	alunos	criar	um	meio	de	contar	a	história	utilizando	a	música,	escolhendo	um	som	para	cada	
personagem, e cada vez que cada personagem for citado na história ou tiver uma fala seria utilizado esse 
som, o lobo teria um som assustador e grave, reconhecendo assim os diferentes personagens.

Trabalhar rimas

A	música	pode	ser	um	meio	prazeroso	e	facilitador	para	o	aprendizado	das	rimas,	por	exemplo,	pode-se	
trabalhar	a	música	“A	Casa”	de	Vinícius	de	Moraes.	Depois	de	ouvir	a	música	e	ler	a	letra,	os	alunos	poderiam	
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identificar	as	palavras	que	rimam	como	rede	e	parede,	assim	cada	palavra	rimada	poderia	ser	pintada	de	
uma	cor,	por	exemplo,	não	e	chão,	seria	pintado	de	vermelho,	esmero	e	zero	de	verde	e	assim	por	diante.

Depois	de	trabalhar	com	a	música	e	as	rimas,	a	turma,	coletivamente	ou	em	grupo,	poderia	reconstruir	a	
música	utilizando	outras	palavras	que	rimam.

Trabalhar onomatopeias

Algumas	músicas	trazem	onomatopeias	em	sua	própria	letra	e	outras	podem	ser	interpretadas	pela	turma.	
Como	exemplo	temos	a	música	“Mestre	André”	que	traz	o	som	dos	instrumentos	musicais	escritos.	Pode-se	
trabalhar	a	escrita	dessas	onomatopeias,	grifando-as	na	letra	da	música.	Também	a	interpretação	do	som	e	
sua relação com a palavra escrita, assim como ampliar o vocabulário, pensar em outros instrumentos e criar 
novas onomatopeias.

Também	se	pode	trabalhar	a	música	“O	Relógio”	de	Vinícius	de	Moraes,	que	traz	o	som	do	relógio	e	os	
alunos	podem	ilustrar	a	música	utilizando	as	onomatopeias.

Outra	 ideia	seria	utilizar	músicas	que	 trabalham	temas	sobre	animais	ou	natureza,	 trabalhar	com	os	
alunos	a	escrita	do	som	que	esses	animais	fazem,	exemplificando:	uma	música	sobre	cachorro,	a	escrita	do	
som correspondente seria au-au e assim por diante.

Trabalhar as diferentes versões da mesma música

Muitas	músicas,	principalmente	canções	populares	são	cantadas	por	diferentes	pessoas	em	diferentes	
versões,	como	cantigas	de	ninar,	por	exemplo,	“Nana	Neném”	alguns	cantam	que	a	mãe	foi	trabalhar,	outros	
que foi cozinhar, passear, entre outros.

Pode-se	explorar	uma	dessas	canções	e	fazer	uma	pesquisa	das	diferentes	versões	que	a	turma	conhece	
e trabalhar essas diferentes palavras, questionando quais palavras mudam, o que elas têm em comum. Pode-
se	realizar	atividades	escritas	e	com	imagens	para	identificar	as	palavras,	cantar	a	música	com	as	diferentes	
versões,	entre	outras	ideias.

Trabalho com sílabas

Outra	sugestão	para	trabalhar	com	música	é	a	divisão	de	sílabas.	Pode-se	propor	uma	música	e	utilizar	
palmas	ou	clavas	(instrumento	composto	de	dois	bastões,	geralmente	de	madeira).	Os	alunos	cantam	a	música	
seguindo a batida das palmas ou das clavas a cada sílaba. Pode-se propor no começo somente algumas 
sílabas	e	vai	aumentando	o	número	de	sílabas	até	que	possam	bater	ou	tocar	para	todas	as	sílabas	da	música.

Exemplificando,	a	música	Bambalalão,	bam-ba-la-lão	se-nhor	ca-pi-tão	es-pa-da	na	cin-ta	si-ne-te	na	mão.	
Outras	sugestões	de	música:	Ciranda,	Cirandinha;	Cai,	Cai,	Balão;	Marcha	Soldado,	entre	outros.

Considerações finais

Por	meio	desse	artigo	percebe-se	então	a	importância	de	aproximar	as	práticas	letradas	dos	aprendizes,	
ao possibilitar a articulação entre aprender a escrever, usar a escrita e aprender a escrita no seu cotidiano, 
com	significado.

Ao entender a alfabetização como um processo de construção na qual o aluno faz parte e mediar esse 
trabalho,	o	professor	pode	apresentar	situações	na	qual	o	aluno	tenha	a	oportunidade	de	pensar	sobre	a	
língua	escrita,	como	utilizar	da	ludicidade	e	da	música.

Atividades	significativas	despertam	nos	alunos	maior	curiosidade	e	entendimento	na	aquisição	da	leitura	
e	escrita.	Com	práticas	alfabetizadoras	que	realmente	possibilitem	a	exploração	de	conteúdos	significativos,	
os	alunos	podem	aproximar-se	da	linguagem	escrita	e	da	leitura	de	forma	mais	rápida	e	prazerosa.

Neste	sentido,	coloca-se	o	uso	do	 lúdico	como	uma	ferramenta	auxiliadora,	que	 tem	como	objetivo	
o simples brincar pelo prazer, mas também o brincar como ação educativa. A ludicidade como recurso 
pedagógico pode ser considerada uma articuladora entre a teoria e a prática.
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A	utilização	da	música	como	ferramenta	auxiliadora	possibilita	a	participação	dos	alunos	na	própria	
aprendizagem,	motivando-os	e	enriquecendo	seu	vocabulário,	fazendo-os	refletir	sobre	diferentes	situações	
da	alfabetização	como	a	descoberta	de	palavras	novas	e	uma	aprendizagem	mais	significativa.

Além	de	tudo,	 incluir	a	música	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem	possibilita	uma	aprendizagem	
interdisciplinar,	relacionando	os	diferentes	conteúdos	entre	si	e	também	trazendo	novos	temas	e	assuntos	
para o ensino-aprendizagem da leitura e escrita.

Ao	buscar	práticas	alfabetizadoras	significativas,	como	o	uso	da	música,	que	visa	o	desenvolvimento	dos	
alunos como seres atuantes no seu próprio conhecimento, o professor pode enriquecer e ajudar os alunos a 
pensarem sobre a língua escrita, lida e falada e não se tornarem meros reprodutores.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Um marco nas histórias de professoras: a alfabetização

Fernanda Zanetti Becalli
Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes
Cleonara Maria Schwartz
Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes

Resumo: O	trabalho	foi	construído	no	diálogo	com	narrativas	autobiográficas,	produzidas	por	professoras	
alfabetizadoras que atuam em escolas do município de Vila Pavão (ES), registradas na publicação Nossas 
memórias (2007). A coletânea foi elaborada a partir de uma das atividades de formação continuada 
vivenciadas no referido município – o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA). 
Metodologicamente	o	 estudo	 se	 configura	 como	uma	análise	documental,	 pautada	pela	perspectiva	
dialógica	de	 linguagem;e,	 teoricamente,em	Bakhtin	 e	 em	Benjamim.Os	 textos	 narrativos	 permitiram	
analisar	as	representações	das	professoras	sobre	os	seus	próprios	processos	de	aprendizagem	da	língua	
materna;	as	relações	estabelecidas	entre	as	docentes	e	os	alunos;	e,	as	concepções	de	alfabetização	que	
sustentavam a fase inicial de aprendizagem da leitura e da escrita, na época em que foram alfabetizadas. 
Ainda	conduziram	a	reflexão	sobre	os	sentidos	e	a	pertinência	das	escritas	autobiográficas	como	prática	de	
formação, autoformação e transformação de si.
Palavras-chave: Alfabetização.	Narrativas	autobiográficas.	Formação	de	professores.

Enunciações iniciais

[...]	se	“dar	conselhos”	parece	hoje	algo	de	antiquado,	é	porque	as	experiências	estão	deixando	de	

ser comunicáveis. Em consequência, não podemos dar conselhos a nós mesmos nem aos outros. 

Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de 

uma história que está sendo narrada. Para obter essa sugestão, é necessário primeiro saber narrar 

a história (sem contar que um homem só é receptivo a um conselho na medida em que verbalize 

a	sua	situação).	O	conselho	tecido	na	substância	viva	da	existência	tem	um	nome:	sabedoria.	A 

arte de narrar está definhando porque a sabedoria – o lado épico da verdade – está em extinção 

(BENJAMIN, 1987a, p.200-201, grifo nosso).

Na	tentativa	de	recuperar	a	arte	de	narrar,	isto	é,	de	intercambiar	experiências,	de	entrecruzar	passado,	
presente	e	futuro	em	investigações	no	campo	educacional,	escrituras	autobiográficas	e	biográficas	vêm	sendo	
cada	vez	mais	utilizadas	(JOSSO,	2004;	NÓVOA,	2007;	NÓVOA,	FINGER,	2010;	SOUZA,	2006,	2006a,	2006b,	
2008), pois permitem aos sujeitos (pesquisador e pesquisado) rememorar o passado, analisar criticamente o 
presente,	além	de	possibilitar	transformações	no	tempo	futuro.

Nessa perspectiva, os sujeitos são compreendidos como autores de suas próprias histórias, num tempo e 
num espaço historicamente dados, no qual assumem um posicionamento, numa postura singular e concreta, 
dizem e assinam a própria palavra, resgatando a possibilidade de ser humano, de agir coletivamente pelo 
que caracteriza e distingue os homens, produzir com e para o outro.

Seguindo	esse	fio	condutor,	o	presente	trabalho	foi	construído	no	diálogo	com	narrativas	autobiográficas,	
produzidas	por	112	professores	alfabetizadores	que	atuam	(vam)	em	escolas	públicas	municipais	de	Vila	
Pavão (ES) ematerializadas na publicação Nossas memórias (2007). A coletânea foi elaborada a partir de 
uma das atividades de formação continuada vivenciadas na referidalocalidade, por meio do Programa de 
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Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA)1. A atividade consistia em sistematizar, através da narrativa 
escrita,	as	experiências	de	quando	foram	alfabetizadas,	com	ênfase	nas	vivências,	fatos,	ideias	e	sentimentos	
que	as	docentes	elegeram	como	mais	expressivas.

Metodologicamente	o	estudo	se	configura	como	uma	análise	documental,	pautada	pela	análise	dialógica	
do discurso, ou seja, pela compreensão da linguagem como uma atividade constitutiva dos seres humanos 
realizada num processo dinâmico de caráter social e dialógico que se constitui numa corrente evolutiva 
ininterrupta na e pela interação verbal dos interlocutores verbal (seja na interação face a face, seja no discurso 
escrito),	podendo	ser	compreendida	apenas	num	dado	contexto	concreto	de	enunciação,	que	se	materializa	
por meio da palavra.Teoricamente nos ancoramos no referencial de Bakhtin e seu Círculo (2002, 2003, 2004), 
Benjamim (1987a, 1987b, 1989) e Nóvoa (2007).

O	diálogo	com	as	112	narrativas	autobiográficas	permitiu	compreender	que	os	professores,	ao	narrarem	
experiências	vivenciadas	no	período	de	alfabetização,	realizaram	seus	projetos	discursivos	através	da	escrita	
de	enunciados	impregnados	de	suas	histórias	de	vida,	seus	conflitos,	afetos,	anseios,	suas	relações	com	as	
pessoas e com o mundo que os circundava. E, dentro desse raciocínio, eles também dialogaram a respeito 
de	como	aprenderam	a	ler	e	a	escrever,	promovendo,	assim,	uma	reflexão	sobre	os	seus	próprios	processos	
de	aprendizagem	da	língua	materna,	sobre	as	relações	estabelecidas	entre	eles	e	as	docentes	e	sobre	a(s)	
concepção	(ões)	de	alfabetização	que	sustentava	(m)	a	fase	inicial	de	aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita,	
na época em que foram alfabetizados.

Pontos de ancoragem

Em Estética da Criação Verbal	(2003),	Mikhail	Bakhtin	propõe	aos	estudiosos	das	ciências	humanas,	por	
conseguinte, a nós que atuamos no campo educacional uma forma outra de	fazer	pesquisa	ao	explicitar	
que	as	ciências	humanas	estudam	“[...]	o	homem	em	sua	especificidade	humana	[...]”	(2003,	p.312),	ou	seja,	
em	seu	processo	de	contínua	expressão	e	criação,	destarte,	como	um	sujeito	concreto,	datado,	expressivo,	
falante,	enfim,	produtor	de	textos.	Não	como	um	fenômeno	da	natureza,	um	objeto	mudo	que	precisa	
ser	 contemplado	para	 ser	descrito	monologicamente,	 visto	que	 “[...]	 o	 sujeito	como	 tal	não	pode	 ser	
percebido e estudado como coisa porque, como sujeito e permanecendo sujeito, não pode tornar-se mudo; 
conseqüentemente,	o	conhecimento	que	se	tem	dele	só	pode	ser	dialógico” (2003, p.400, itálico no original).

Partindo	dessa	premissa,	a	relação	que	se	estabelece	entre	pesquisador	e	pesquisado	supõe	o	encontro	
dialógico de duas consciências (no mínimo), de dois sujeitos, portanto, não pode ser considerada uma 
relação	entre	objetos,	como	as	relações	lógico-matemáticas	nas	ciências	exatas;	nem,	tampouco,	uma	
relação entre sujeito e objeto, conforme postula o interacionismo piagetiano; mas, uma relação entre 
sujeitos	com	plenos	direitos	à	interlocução,	na	qual	o	próprio	pesquisador	faz	“[...]	parte	do	enunciado	a	
ser	interpretado,	do	texto	(ou	melhor,	dos	enunciados,	dos	diálogos	entre	estes),	entra	nele	como	um	novo	
participante”	(BAKHTIN,	2003,	p.329).	Desse	modo,	o	sujeito	pesquisador	torna-se	um	interlocutor	atuante	e	
responsivo dentro do processo de comunicação discursiva com os enunciados dos outros sujeitos envolvidos 
na	pesquisa,	visto	que	o	processo	da	compreensão	se	desenvolve,	primordialmente,	no	 “[...]	 complexo	
acontecimento do encontro e da interação da palavra do outro [...]” (2003, p.380).

Essa postura dialógica estabelecida entre pesquisador e pesquisado é coerente com a visão de sujeito 
em	Bakhtin,	que	o	pensa	a	partir	do	princípio	de	alteridade,	ou	seja,	pelas	relações	estabelecidas	entre	o	
eu e os outros num processo de comunicação verbal (seja na interação face a face, seja no discurso escrito). 

1 Diante do objetivo de romper com as tradicionais práticas de formação de professores, a SEF/MEC, no período de 2001-2002, implementou 
um novoprograma de formação continuada para os professores que trabalhavam especificamente em classes de alfabetização – o 
PROFA – pautado teoricamente no construtivismo, como apontado por Costa (2004), e, metodologicamente, no modelo da resolução 
de situações-problemas.
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Não	podendo,	assim,	ser	compreendido	isolado	das	relações	com	o	outro,	visto	que	o	sujeito	nasce	com	uma	
incompletude	fundante	e	é	o	olhar	do	outro	que	o	significa,	desde	a	mais	tenra	idade.	Ao	mesmo	tempo	
em que o sujeito depende do outro para conhecer o que não sabe sobre si mesmo, ele sabe desse outro 
o	que	este	não	sabe	sobre	si,	por	exemplo,	“[...]	o	mundo	atrás	dele,	toda	uma	série	de	objetos	e	relações	
que, em função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são acessíveis a mim e inacessíveis a 
ele”	(BAKHTIN,	2003,	p.21).	Desse	modo,	o	sujeito	passa	a	ser	visto	como	um	ser	em	constante	acabamento	
que se constitui e se completa na relação com o outro, por meio da linguagem.

É nesse sentido que se pode dizer que Bakhtin compreende a linguagem como uma atividade constitutiva 
dos seres humanos realizada num processo dinâmico de caráter social e dialógico que se constitui numa 
corrente evolutiva ininterrupta na e pela interação verbal dos interlocutores, podendo ser compreendida 
apenas	num	dado	contexto	concreto	de	enunciação,	que	se	materializa	por	meio	da	palavra	(falada	ou	escrita)	
porque	o	“[...]	homem	se exterioriza e se esclarece inteiramente pela palavra	em	todas	as	manifestações	de	
sua	existência”	(BAKHTIN,	2002,	p.305,	itálico	no	original).	Mas,	o	que	vem	a	ser	a	palavra?	No	livro	Marxismo 
e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem (2004), 
Bakhtin/Volochínov respondem que as palavras

[...]	são	tecidas	a	partir	de	uma	multidão	de	fios	ideológicos	e	servem	de	trama	a	todas	as	relações	

sociais em todos os domínios. É portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensí-

vel	de	todas	as	transformações	sociais,	mesmo	daquelas	que	apenas	despontam,	que	ainda	não	

tomaram forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem 

formados.	A	palavra	constitui	o	meio	no	qual	se	produzem	lentas	acumulações	quantitativas	de	

mudanças que ainda não tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda 

não tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A palavra é capaz de 

registrar as fases transitórias mais íntimas, mais efêmeras das mudanças sociais (2004, p.41).

A	partir	dessa	definição,	os	autores	trazem	importantes	contribuições	para	pensar	a	nossa	pesquisa:	se	
a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que 
apenas despontam, que ainda não tomaram forma e	se	queremos	perscrutar	representações	dos	professores	
sobre	os	seus	próprios	processos	de	aprendizagem	da	língua	materna;	sobre	as	relações	estabelecidas	entre	
as	docentes	e	os	alunos;	e,	sobre	a	(s)	concepção	(ões)	de	alfabetização	que	sustentava	(m)	a	fase	inicial	de	
aprendizagem da leitura e da escrita, na época em que foram alfabetizados, somos conduzidos a pensar que o 
corpus discursivo dessa pesquisa é formado integralmente por palavras, porém não são palavras nossas e sim 
de	professores	capixabas	que	cursaram	o	PROFA,	consequentemente,	palavras	dos	outros,	palavras	alheias.

Nesse	contexto,	a	pergunta	que	se	coloca	é:	como	Bakhtin	define	a	palavra	alheia?	Eis	a	resposta:	“[...]	Por	
palavra do outro (enunciado, produção de discurso) eu entendo qualquer palavra de qualquer outra pessoa, 
dita ou escrita na minha própria língua ou em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra palavra não 
minha” (2003, p.379, itálico no original).

Depois	acrescenta	que	a	“[...]	palavra	do	outro	coloca	diante	do	indivíduo	a	tarefa	especial	de	compreendê-
la	[...]”	(BAKHTIN,	2003,	p.379).	Essa	assertiva	nos	instiga	a	fazer	outro	questionamento:	como	lidar,	em	nosso	
trabalho de pesquisa, com palavras de docentes egressas do PROFA? Bakhtin, em consonância com sua 
concepção	de	sujeito,	ressalta	que	nós	estudamos	sujeitos	expressivos	e	falantes	que,	por	sua	vez,	produzem	
textos	(orais	e	escritos),	ou	seja,	estudamos	os	enunciados	produzidos	pelos	sujeitos.

Em Questões de Literatura e de Estética: a teoria do romance (2002),	Bakhtin	explica	que	o	enunciado,

[...]	surgido	de	maneira	significativa	num	determinado	momento	social	e	histórico,	não	pode	deixar	

de	tocar	os	milhares	de	fios	dialógicos	existentes,	tecidos	pela	consciência	ideológica	em	torno	

de	um	dado	objeto	de	enunciação,	não	pode	deixar	de	ser	participante	ativo	do	diálogo	social.	

Ele também surge desse diálogo como prolongamento, como sua réplica, e não sabe de que lado 

ele	se	aproxima	desse	objeto	(2002,	p.86).
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Desse	modo,	compreendemos	que	 todo	e	qualquer	enunciado	produzido	num	dado	contexto	está	
sempre	orientado	para	enunciados	que	lhes	antecederam	e	àqueles	que	ainda	serão	produzidos,	no	fluxo	da	
comunicação	humana,	portanto,	não	pode	ser	entendido	como	o	primeiro	nem	o	último,	apenas	como	um	dos	
elos de uma cadeia dialógica mais ampla de enunciados. Sendo a real unidade da comunicação discursiva, 
o	enunciado	pressupõe	uma	alternância dos sujeitos falantes, já	que	o	“[...]	falante	termina	o	seu	enunciado	
para	passar	a	palavra	ao	outro	ou	dar	lugar	à	sua	compreensão	ativamente	responsiva”	(BAKHTIN,	2003,	
p.275).	Nesse	sentido,	cada	enunciado	é	pensado	como	uma	resposta	aos	enunciados	precedentes	que	“[...]	
os	rejeita,	confirma,	completa,	baseia-se	neles,	subentende-os	como	conhecidos,	de	certo	modo	os	leva	em	
conta” (2003, p.297).

Retomando o questionamento anteriormente formulado – como dialogar, em nosso trabalho de pesquisa, 
com palavras de professores que cursaram o PROFA, materializadas na coletânea Nossas Memórias (2007)? 
Podemos dizer que as palavras dos professores são enunciados, logo, são respostas que precisam ser pensadas 
como	elos	da	comunicação	discursiva,	nas	suas	relações	dialógicas.	Mas,	afinal,	como	compreendê-las?

Sobre	essa	questão,	Bakhtin	nos	alerta	que	existe	uma	“[...]	falsa	tendência	para	a	redução	de	tudo	a	uma	
única	consciência,	para	dissolução	da	consciência	do	outro	[...]”	(2003,	p.377),	isto	é,	ou	o	pesquisador	reduzir	
a	palavra	do	outro	às	suas	próprias	palavras,	silenciando	o	texto	do	sujeito	pesquisado,	não	restituindo	as	
condições	de	enunciações	e	de	circulação	que	lhe	conferem	diversas	produções	de	sentidos.	Ou,	o	contrário,	
o	texto	do	pesquisado	silencia	o	texto	do	pesquisador,	como	se	este	se	furtasse	de	qualquer	afirmação	que	
difere	do	que	diz	o	pesquisado,	daquilo	que	só	seu	lugar	único	permite	ver	e	pensar.

Conforme apontamos, a constituição do enunciado é dialógica, por conseguinte, o fundamental na 
pesquisa	é	manter	o	caráter	de	diálogo,	apontando	as	diferenças	e	as	tensões	entre	os	dois	pontos	de	vista,	
a	fim	de	que	nesse	“[...]	encontro	dialógico	de	duas	culturas	elas	não	se	fundem	nem	se	confundem;	cada	uma	
mantém a sua unidade e a sua integridade aberta,	mas	elas	se	enriquecem	mutuamente”	(BAKHTIN,	2003,	
p.366, itálico no original).

Como	contraposição	a	essa	falsa	tendência,	Bakhtin	menciona	as	vantagens	da	exotopia	que	implica	
um	duplo	movimento:	primeiro	o	de	“[...]	compreender	uma	obra	da	mesma	maneira	como	a	compreendeu	
o	próprio	autor	sem	sair	dos	limites	da	compreensão	dele”	(BAKHTIN,	2003,	p.381),	ou	seja,	do	pesquisador	
tentar	enxergar	com	os	olhos	do	pesquisado	e,	depois,	de	volta	ao	seu	lugar,	“[...]	utilizar	sua	distância	
temporal	e	cultural”	(BAKHTIN,	2003,	p.381)	para	retornar	à	sua	exterioridade,	a	fim	de	fazer	intervir	seu	
próprio	olhar	num	dado	contexto	e	as	posições	que	ali	afirma,	construindo	suas	réplicas	que	quanto	maiores	
forem, mais real e profunda será a compreensão. Podemos dizer, então, que a posição do pesquisador é 
uma posição de fronteira.

Assim	sendo,	não	se	pode	entender	a	compreensão	como	perda	do	próprio	 lugar	porque	ela	é	 “[...]	
uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. 
Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra”	(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV,	2004,	p.132,	itálico	
no original). Também não é possível concebê-la como mera tradução das palavras do outro, pois a cada 
palavra alheia que estamos em processo de compreender, fazemos corresponder uma série de palavras 
nossas;	somente	na	compreensão	de	outra	língua	“[...]	é	que	[se]	procura	encontrar	para	cada	palavra	uma	
palavra equivalente na própria língua” (2004, p.132, itálico no original).

Ainda, de acordo com a perspectiva bakhtiniana, a compreensão está diretamente relacionada à avaliação, 
uma	vez	que	o	sujeito	pesquisador	busca	compreender	com	sua	“[...]	visão	de	mundo	já	formada,	de	seu	ponto	
de	vista,	de	suas	posições”	(BAKHTIN,	2003,	p.378).	Contudo,	essas	posições	não	permanecem	as	mesmas,	já	
que se vinculam à ação dos enunciados dos outros que sempre trazem algo não conhecido pelo sujeito que 
busca	compreender.	E	este	“[...]	não	pode	excluir	a	possibilidade	de	mudança	e	até	de	renúncia	aos	seus	pontos	
de	vista	e	posições	já	prontos.	No	ato	da	compreensão	desenvolve-se	uma	luta	cujo	resultado	é	a	mudança	
mútua	e	o	enriquecimento”	(BAKHTIN,	2003,	p.378).

Em decorrência desses posicionamentos, o processo de compreensão pode ser entendido como um ato 
criador, produtor de mudanças das nossas palavras e das palavras dos outros, produtor de sentidos, não do 
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sentido,	e	justificamos	essa	posição,	tendo	em	vista	que,	não	“[...]	pode	haver	um	sentido	único	(um).	Por	isso	
não	pode	haver	nem	o	primeiro	nem	o	último	sentido,	ele	está	sempre	situado	entre	os	sentidos,	é	um	elo	na	
cadeia	dos	sentidos,	a	única	que	pode	existir	realmente	em	sua	totalidade”	(BAKHTIN,	2003,	p.382).

Por	meio	do	entrelaçamento	dessas	múltiplas	vozes	que	podem	estar	presentificadas	na	publicação	
Nossas Memórias	(2007),	buscamos	perscrutar	representações	deprofessores	alfabetizadores	sobre	os	seus	
próprios	processos	de	aprendizagem	da	língua	materna;	sobre	as	relações	estabelecidas	entre	as	docentes	e	
os	alunos;	e,	sobre	a	(s)	concepção	(ões)	de	alfabetização	que	sustentava	(m)	a	fase	inicial	de	aprendizagem	
da leitura e da escrita, na época em que foram alfabetizadas.

A coletânea nossas memórias (2007)

Essa coletânea se materializou no formato de um 
caderno	brochura	 (14	 x	20	 cm),	 com	63	páginas.	Na	
capa, sob o fundo, predominantemente, de cor amarela, 
está os dados do órgão que possibilitou a publicação 
impressa do trabalho, ocupando a parte superior 
da folha, com alinhamento centralizado (Prefeitura 
Municipal de Vila Pavão / Estado do Espírito Santo 
/ Secretaria Municipal de Educação / Programa de 
Formação de Professores Alfabetizadores / 2006/2007).

Como se pode perceber, na parte central da capa, 
temos o desenho do mapa do município de Vila Pavão 
(ES)	coberto	por	letras	e	números	que	remetem	a	fase	
inicial de alfabetização e seis palavras (responsabilidade, 
respeito, compromisso, crescimento, oportunidade, 
adesão) que evocam a participação do professor 
no programa de formação continuada. Ao lado, são 
apresentadas	sete	palavras	(água,	árvore,	lixo,	batatinha,	
estrada,	acerola,	Carlos)	e	o	número	(6)	escrito	por	alunos	
em processo de alfabetização, estabelecendo uma 
aproximação	com	o	cotidiano	do	professor	alfabetizador.	
Abaixo	é	apresentado	o	 título	da	 coletânea	 (Nossas	
Memórias) e seis fotos de trabalhos com as crianças no 
ambiente escolar.

Internamente, as páginas desse documento aparecem sob fundo branco e são todas preenchidas por 
textos	escritos	em	letras	pretas	com	seus	 respectivos	 títulos	destacados	em	negrito.	Constitui-se	de	112	
depoimentos, apresentação, agradecimentos, epígrafe e mensagem assinada pelo prefeito e pelo secretário 
municipal de educação da época.

Narrativas autobiográficas sobre práticas alfabetizadoras  
materializadas na coletânea nossas memórias

Sobre concepções de alfabetização que sustentaram a fase inicial 
de aprendizagem da leitura e da escrita
O	diálogo	com	as	narrativas	autobiográficas,	materializadas	na	coletânea	Nossas Memórias (2007), 

permitiu	perscrutar	as	concepções	de	alfabetização	que	balizaram	tanto	o	processo	de	ensinar	como	o	
processo de aprender a linguagem escrita. Dentre os 112 depoimentos, apenas uma docente levantou a 
hipótese de que sua professora alfabetizadora [...] já aplicava no seu dia-a-dia muito do construtivismo, porém 
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complementa que [...] penso hoje que era sem saber, pois o método silábico prevalecia em todas as escolas 
e não seria a minha a ser diferente (Narrativa de J. S. S.).

Os demais 111 cursistas declararam que foram alfabetizadas através do método silábico: O método 
usado / Era a silabação / Muito tradicional / Mas de boa atuação (Narrativa de A. D. L.). Segundo Braggio 
(2005),	nesse	método,	o	ensino	da	leitura	e	da	escrita	iniciava	das	partes	(identificação	das	sílabas)	para	
o todo (palavras, frases e histórias). A ordem de apresentação da unidade linguística, ou seja, da sílaba 
era	das	mais	simples	(formadas	apenas	por	consoante	e	vogal)	para	as	mais	complexas	(compostas	por	
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, consoante).

De acordo com Mortatti (2004), os métodos sintéticos propuseram que o ponto de partida para o ensino 
da leitura e da escrita fosse com as unidades menores da língua; porém, o modelo de ensino dependia do 
que se considerava como unidades menores da língua. No método alfabético ou da soletração iniciava o 
ensino	pelas	letras	do	alfabeto,	formando	depois	sílabas,	palavras	e,	finalmente,	as	frases	e	histórias;	no	
método	fônico,	enfatizavam-se	as	relações	entre	sons	e	letras	para	depois	completar	a	sequência	acima	
descrita.

Todavia, o ponto de partida dos métodos sintéticos difere apenas na ordem das etapas necessárias 
à	apropriação	do	sistema	de	escrita,	pois,	 “[...]	no	fim	das	contas,	 sob	os	diferentes	vernizes	das	modas	
pedagógicas, trata-se apenas de colocar na memória, à força de repetição, uma combinatória elementar da 
qual	nos	serviremos	para	transformar	os	signos	escritos	em	sons	e	vice-versa”	(HÉBRARD,	2001,	p.35).

A	leitura	das	narrativas	autobiográficas	permitiu	identificar	que	a	apropriação	da	linguagem	se	dava	
por meio da pura imitação que requeria capacidade de associação mecânica, passiva e repetitiva: Fui 
alfabetizada no método silábico, através da repetição e memorização sem possibilidade de construção 
(Narrativa de E. G. p.Z.). Esse modelo de ensino nos remeteu a considerar que a aprendizagem da língua 
materna	se	operacionalizava,	na	escrita,	pela	capacidade	de	codificar	os	sons	da	fala,	transformando-os	em	
sinais	gráficos	e,	na	leitura,	pela	capacidade	do	indivíduo	de	reconhecer	as	sílabas	e	seus	respectivos	sons.

De acordo com Braggio (2005) e Gontijo (2002), os métodos sintéticos se apoiaram numa abordagem 
associacionista,	pois	ambos	 reduzem	a	 linguagem	e	a	sua	apropriação	ao	nível	 sensorial	e	fisicamente	
observável.	Uma	das	professoras	ao	narrar	suas	próprias	experiências	disse:

Lembro-me das cartilhas com o início todo pontilhado, lembro-me da primeira família a ser estudada: 
a família do “L” de lata. Fui alfabetizada no método silábico, leituras curtas, sem grandes significados, 
ditados. Ah! Eu não fazia ditado, chorava muito por medo de errar. Fui alfabetizada em uma forma fechada, 
“perguntas e respostas”, sem indagação, sem questionamento, sem expor ideias, apenas aceitá-las (Narrativa 
de F. K. C. F.).

Em diálogo com essa narrativa podemos inferir queos métodos sintéticos reconheceram a lingua-

gem como um sistema fechado em que os elementos constitutivos não dependiam um do outro, 

ou seja, a gramática e a semântica eram constituintes independentes, logo a forma precedia o 

significado	que	se	apresenta	com	um	sentido	unívoco	e	isolado	da	“[...]	totalidade	do	fenômeno	

linguístico	e	do	conteúdo	sócio-histórico-cultural”	(GONTIJO,	2002,	p.6).	Em	geral,	a	preocupação	

era	com	as	unidades	linguísticas	e	não	com	a	produção	de	sentidos,	de	compreensão,	de	expressão,	

de posicionamento e de constituição de sujeitos.

Outras	professoras	 também	 trouxeram	em	 seus	depoimentos	marcas	desse	modelo	de	ensino	e	
rememoraram as cartilhas que eram utilizadas na época em que foram alfabetizadas:
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Sodré, eu não esqueço /
Cor verde, esperança /
Era minha cartilha /
No meu tempo de criança /
Decorar era a lei /
Para ler e escrever /
Desta forma o aluno /
Tinha jeito de vencer
(Narrativa de A. M. G. D).

O método usado para 
alfabetizar, lógico,  era  

o silábico. Porém, não lembro  
com precisão da cartilha,  
mas tudo leva a crer que  

era a “Caminho Suave”  
(Narrativa de A. R. S).

A cartilha de Branca Alves de Lima em seu título insinua que o caminho da fase inicial de aprendizagem 
da linguagem escrita é suave, agradável, harmonioso. As próprias capas de ambos os livros trazem imagens 
de crianças alegres, contentes. No entanto, várias professoras declararam, de diferentes formas, como o real 
caminho para aprender a ler e a escrever foi áspero: O método de alfabetização empregado era o silábico, ai 
como eu sofria! Odiava ficar repetindo aquelas sílabas, tanto no oral quanto na escrita (Narrativa de C. B. K.). 
Outra docente assevera que sua professora também trabalhava [...] com o método bem tradicional, silábico, 
introduzia uma sílaba e enquanto todos não aprendessem não ensinava outra. Lembro-me como se fosse 
hoje, as sílabas eram ensinadas em ordem alfabética (Narrativa de L. M. G.). E que marcas esse processo de 
alfabetização	deixou	nos	sujeitos	aprendizes	da	língua	materna?	Nesse	modelo	tradicional	de	ensino,	como	
eram	as	relações	entre	professor	e	alunos?

Sobre as relações entre professor e alunos no processo ensino aprendizagem

Partimos	da	compreensão	de	que	as	interações	estabelecidas	entre	aqueles	que	já	dominam	a	linguagem	
escrita e aqueles que estão no processo inicial de aprendizagem da leitura e da escrita devem ser tomadas 
como	elos	 imprescindíveis	na	apropriação	da	 linguagem,	 isso	porque,	nessas	 relações,	o	outro	deve	ser	
considerado como um elemento constitutivo do processo de alfabetização. Para Gontijo (2002), cabe ao 
professor,	como	um	sujeito	primordial	no	contexto	social	em	que	ocorre	a	construção	do	conhecimento,	
mediar	o	que	deverá	ser	apropriado	pelo	aluno,	porque	“[...]	a	linguagem	escrita	possui	uma	objetividade	
social e, desse modo, cristaliza práticas sociais que somente serão apropriadas pelas crianças se forem 
reconstruídas pelo professor durante a alfabetização” (GONTIJO, 2002, p.134).

Tomando	as	colaborações	delineadas	por	Vigotski	(2001)	a	respeito	do	processo	de	ensino	aprendizagem,	
torna-se necessário compreender a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. De acordo com o 
autor, o desenvolvimento e a aprendizagem são dois processos que se inter-relacionam permanentemente, 
apesar de não coincidirem, pois a aprendizagem deve estar sempre à frente do desenvolvimento, porque 
ela	desencadeia	uma	série	de	funções	que	estão	em	fase	de	amadurecimento	na	zona	de	desenvolvimento	
próximo.	Portanto,	nessa	relação,	o	ensino	desempenha	um	papel	fundamental,	uma	vez	que	ele	“[...]	seria	
totalmente	inútil	se	somente	pudesse	utilizar	o	que	já	está	maduro	no	desenvolvimento,	se	não	constituísse	
ele mesmo uma fonte de desenvolvimento, uma fonte de aparição de algo novo” (VYGOTSKI, 2001, p.243, 
tradução nossa).
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Desse modo, podemos compreender, então, que a inter-relação entre desenvolvimento e aprendizagem 
circunscreve a possibilidade de que, pela colaboração do professor ou de um colega mais avançado, a criança 
passe	a	realizar	sozinha	uma	tarefa	ou	uma	aprendizagem	específica,	que	antes	só	conseguia	por	meio	de	uma	
mediação. Essa discussão se constituiu em aspecto fundamental para entendermos o ensino como a principal 
alavanca do desenvolvimento da criança, ou seja, uma atividade colaborativa em que participam os sujeitos 
com	suas	histórias,	suas	relações	e	que	precisam	aprender	novas	relações	a	partir	da	mediação	do	outro.

Retomando	os	questionamentos	anteriormente	formulados,	o	que	dizem	as	narrativas	autobiográficas	das	
professoras	participantes	da	pesquisa	sobre	as	relações	entre	professor	e	alunos	que	foram	estabelecidas	
em seus processos de alfabetização?

Uma	das	professoras	que	aceitou	o	convite	de	narrar	por	escrito	às	experiências	vivenciadas	na	fase	inicial	
de aprendizagem da língua materna relata que das [...] poucas lembranças que tenho da minha alfabetização, 
a maioria delas, são fragmentos negativos.	Dentre	as	suas	escassas	recordações,	faz	menção	aos	castigos	
que	os	alunos	eram	submetidos	e	as	dificuldades	enfrentadas	para	aprender	a	ler	e	a	escrever,	como	pode	
ser constatado no enunciado a seguir:

A professora [...] nos disciplinava a reguadas e severos castigos, caso não acertássemos as chama-

das arguições, na palma da mão. Aquele que resistisse em abrir à mão as reguadas era direcionado 

as costas. Eu tinha tanto medo, que começava chorar mesmo antes de chegar a minha vez, e ló-

gico, que não conseguia responder nada. Além de apanhar, tinha que aguentar a gozação de um 

primo que estudava na minha sala, me chamando de manteiga derretida (Narrativa de J. V. S. C.).

Pode-se	constatar,	então,	que	o	exercício	de	rememorar	e	escrever	sobre	o	seu	processo	de	alfabetização	
possibilitou	a	professora	entrar	em	contato	com	sentimentos,	recordações	e	subjetividades	constitutivas	de	
sua	formação.	Além	das	punições	recebidas	no	ambiente	escolar,	ela	recorda	das	repreensões	no	lar:	Fui uma 
criança muito tímida, educada para cumprir todas as ordens dos professores, sem questionar, caso contrário, 
os castigos viriam em dose dupla em casa (Narrativa de J. V. S. C.).

Seguindo	essa	mesma	linha	de	experiências	vivenciadas,	um	professor	registra	que	quem	não	decorasse	
o alfabeto para recitar [...] de cor e salteado, na sequência e de traz para frente, identificando cada letra no 
quadro em voz alta, a professora alfabetizadora colocava de [...] castigo com uma lajota em cada mão e com 
o braço esticado e olhando para o quadro próximo a mesa do professor, se a mão abaixasse era castigado 
com chicotadas feito com fio ou cinto (Narrativa de L. R.).

As marcas de medo no processo de alfabetização não se circunscreveram apenas as narrativas 
autobiográficas	supracitadas.	Outra	professora	conta	que,	antes	de	ingressar	na	escola,	a	[...] ansiedade era 
grande. Os dias estavam sendo contado nos dedos com o tão sonhado primeiro dia de aula na primeira série 
na E. p.G. Profª Claudina Barbos. O primeiro dia chegou e com ele materiais novos, colegas e uma escola 
sonhada. No entanto, [...] ao entrar na sala de aula, aos poucos foi morrendo o desejo de aprender, o desejo 
de busca. A cada minuto eu me sentia uma árvore podada, a professora era muito tradicional e rigorosa 
(Narrativa de E. A.).

Como se pode perceber o encantamento da menina que aguardava ansiosa pelo tão sonhado dia de ir 
para a escola foi desaparecendo ao se encontrar com uma professora que se direcionava por um modelo 
tradicional	de	ensino.	E,	dentro	desse	modelo,	como	eram	constituídas	as	relações	entre	a	professora	e	os	
alunos? Os alunos não tinham o direito de errar e a cada erro vinham as palmadas e os castigos; e o pior, 
quando os alunos iam para frente do quadro negro e cometiam erros, os outros alunos eram submetidos 
a chacotas. Alguns colegas faziam xixi nas calças. Eu contava os minutos para ir para casa. Não tinha mais 
vontade de aprender, somente medo, muito medo (Narrativa de E. A.).

O	ato	de	rememorar	e	narrar	por	escrito	possibilitou	a	professora	reconstruir	suas	“[...]	experiências,	refletir	
sobre dispositivos formativos e criar espaço para uma compreensão da sua própria prática” (SOUZA, 2008, 
p.95), ao ressaltar que



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 627

Hoje eu recuperei desse trauma e pude ver que a criança precisa ser tratada com muito carinho 

para que ela possa aprender a aprender, pois sei que educar não é uma tarefa fácil e exclusiva 

da escola. Mas é preciso que o professor esteja apto a dialogar e a ajudar o ser em formação a 

viver o senso de justiça permitindo o seu crescimento como um todo (físico, emocional, cogniti-

vo), promovendo assim seu desenvolvimento pessoal, possibilitando a conquista de objetivos na 

escola e no seu cotidiano social (Narrativa de E. A.).

A coletânea Nossas Memórias (2007) também materializa narrativas de lembranças agradáveis que foram 
estabelecidas entre professor e alunos. Uma docente recorda que sua professora da 1ª série era [...] ótima, 
delicada e adorava contar histórias e eu aprendi a ler e escrever. Ela sempre me elogiava e isso me fez crescer 
muito (Narrativa de A. C. N. S. A.).

Outra descreve que sua professora era [...] tão carinhosa, com sua bondade, sua voz meiga, conquistava 
todos os alunos, era difícil um aluno que não gostasse dela (Narrativa de A. C. M.). Ainda complementa que 
nos	processos	vividos	sua	primeira	professora	influenciou	positivamente	na	escolha	pela	carreira	docente:	
creio que através da minha primeira professora e o ambiente que morava, hoje estou começando a trilhar 
o caminho de professora, com vontade, com prazer, não por falta de opção de trabalho, pois já ouvi muito 
esta frase (Narrativa de A. C. M.). Nesse sentido, o processo de narrar sua própria história contribuiu para 
responder	como	se	tornou	professora,	por	que	escolheu	essa	profissão.

O	diálogo	com	as	narrativas	autobiográficas	nos	permitiu	compreender	que	a	entonação	expressiva	
conferiu o colorido emocional aos processos de tessitura das lembranças, no dizer bakhtiniano. Se pensarmos 
nas	relações	entre	professores	e	alunos,	vivenciadas	dentro	de	um	modelo	tradicional	de	ensino,	podemos	
assegurar	que	estiveram	fortemente	carregadas	de	 tons	emocionais	volitivos	que	 trouxeram	à	memória	
emoções	positivasou	negativas	para	os	 sujeitos	que	as	 vivenciaram	e	 representaram	algumas	 vezes	
momentosdecisivos	para	mudanças,	transformações	etc.

Algumas enunciações finais

Ao narrarem por meio de enunciados escritos, entendemos que as professoras alfabetizadoras criaram 
espaços	para	a	compreensão	de	seus	próprios	processos	de	aprendizagem,	das	 relações	estabelecidas	
entre	as	(os)	docentes	e	os	(as)	alunos	(as)	e	de	concepções	de	alfabetização	que	sustentaram	a	fase	inicial	
de aprendizagem da leitura e da escrita, na época em que foram alfabetizadas. Através das narrativas 
autobiográficas,	os	112	professores	se	constituíram	como	sujeitos	do	discurso	e,	assim,	deixaram	suas	marcas,	
valores,	opiniões,	ideias	e	suas	histórias	de	vida	na	unicidade	do	enunciado.

Tais	narrativas	tornaram	visíveis	conhecimentos	edificados	ao	longo	de	suas	vidas	e	da	docência,	por	
conseguinte, conhecimentos essenciais aos processos de formação inicial e continuada. Nesse sentido, essa 
pesquisanos	conduziu	a	reflexões	sobre	os	sentidos	e	a	pertinência	das	escritas	autobiográficas	como	prática	
de formação, autoformação e transformação de si.
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Cartilha Meninice: traços da formação docente no início do século XX

Ilsa do Carmo Vieira Goulart
Universidade Federal de Lavras

Resumo: Este trabalho, que contou com o apoio financeiro da FAPEMIG, objetiva descrever quais 
representações	de	 leitura	e	de	professor	 se	mostram	 inscritas	nas	orientações	do	ensino	das	primeiras	
letras, presentes na Cartilha Meninice publicada em 1937, pela editora Companhia Editora Nacional, de 
Luiz	Gonzaga	Fleury.	Para	orientar	a	reflexão	teórica,	o	trabalho	apoia-se	Bakhtin	(2006),	com	ênfase	na	
concepção	de	que	as	palavras	constroem	sentidos	múltiplos	numa	relação	discursiva,	como	também	os	
estudos	de	Chartier	sobre	a	materialidade	do	 livro,	 representações	de	 leitor	demarcadas	em	protocolos	
de	leitura.	Neste	sentido,	nas	orientações	descritas	na	Cartilha,	Meninice, foi possível encontrar de forma, 
mais	concreta	e	direcionada	às	práticas	pedagógicas	para	ao	ensino	da	leitura,	as	preocupações	do	autor	a	
respeito	das	questões	metodológicas,	que	circundam	e	norteiam	a	composição	de	toda	a	obra	didática	de	
Fleury,	concretizadas	em	prescrições	e	orientações	didáticas.
Palavras-chave: Cartilha Meninice. Método Analítico. Representação de leitura e professor.

Introdução

Uma forma de se compreender a história da alfabetização e das práticas culturais de ensino se mostra 
possível	pela	aproximação	da	literatura	didática	da	época,	segundo	apontam	os	estudos	sobre	a	história	do	
livro escolar no Brasil. Bittencourt (1993), Batista e Galvão (1999), Peres e Tambara (2003), Frade e Maciel 
(2006),	Panizzolo	 (2006),	Trevisan	 (2007),	Pereira	 (2009),	Gazoli	 (2010),	 são	exemplos	de	pesquisasque	
possibilitam a compreensão de aspectos da história do ensino da leitura e escrita, a partir de um olhar 
historiográfico	voltado	para	objetos	escolares,	como	as	cartilhas	e	seus	respectivos	autores.
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Pesquisas como Frade (2010) e Ferreira (2014) mostram em seus estudos o ensino da leitura e escrita a 
partir da materialidade das cartilhas, pauta-se na questão dos métodos presentes nas obras. Os métodos de 
alfabetização	envolvem	discussões	de	longas	décadas	na	história	do	ensino	brasileiro,	de	modo	que,	ao	falar	
do processo da história da alfabetização no Brasil, de acordo com os estudos de Mortatti (2000), não há como 
não considerar a história dos métodos de alfabetização, pois estas linhas se entrecruzam e demarcam um 
campo de disputas políticas e ideológicas.

Na	primeira	metade	do	século	XX,	o	 foco	das	discussões	pautava-se	sobre	o	analfabetismo,	causado	
peloprocesso	de	escolarização	em	massa,	que	apresentava	deficiência	a	estratégia	que	parecia	a	respostapara	
o ensino da leitura e escrita, estaria no sistema escolar bem organizado, conforme sinaliza Piccoli (2007).

Assim,	um	esforço	em	suprir	possíveis	deficiências	no	processo	de	alfabetização	a	adoção	de	 livros	
didáticos,	especificamente	de	cartilhas	passa	a	ser	uma	alternativa	no	início	do	século	XX.

Por entender que o livro pode ser algo mais que um simples encadernado de páginas, que traz em sua 
materialidade	marcas	de	um	determinado	tempo	e	 lugar,	este	 trabalho	se	propõe	a	analisar	uma	obra	
didática,	tendo	em	vista	que	a	palavra	impressa	pode	trazer	indicações	de	modo	de	pensar	e	conceber	a	
educação	que	podem	caracterizar	uma	época	e	uma	 localidade	específica.	Diante	disso,	assume-se	por	
objetivo	compreender	as	representações	de	leitura	e	de	professor	inscritas	nas	orientações	para	a	atuação	
docente no ensino das primeiras letras, dispostas na Cartilha Meninice publicada em 1937, pela editora 
Companhia Editora Nacional, de autoria do professor, diretor, inspetor e chefe do Ensino Primário Paulista, 
Luiz Gonzaga Fleury. A

Ao assumir o livrocomoumelemento de comunicação por meio da materialidade, esta pesquisa considera 
que	o	livro	de	leitura,	especificamente	a	cartilha	funciona	como	umobjetoativo	de	uma	forma	de	diálogo.	Para	
orientar	a	reflexão	teórica,	o	trabalho	apoia-se	na	Teoria	da	Enunciação	de	Bakhtin	(2006),	com	ênfase	na	
concepção	de	que	as	palavras	constroem	sentidos	múltiplos	numa	relação	discursiva,	como	também	os	estudos	
de	Chartier	sobre	a	materialidade	do	livro,	representações	de	leitor	demarcadas	em	protocolos	de	leitura.

O livro como objeto de materialização da linguagem

Considerando que a relação entre o autor ou leitor e as palavras se envolve e circunda de indagação, seja 
pelas	representações	que	elas	produzem,	seja	pelo	processo	de	interação	em	que	elas	estão	inseridas.	O	que	
se	sabe	é	que	as	palavras	se	fazem	presentes	em	todas	as	circunstâncias	vivenciadas	e	experienciadas	pelos	
sujeitos,	Bakhtin	(2010,	p.35)	descreve	que	“[...]	o	material	privilegiado	da	comunicação	na	vida	cotidiana	é	
a palavra”.

Para Bakhtin (2006, p.30), adjacente ao universo de fenômenos naturais que acercam a vida cotidiana, 
existe	um	universo	particular	de	signos.	Os	signos	não	se	constituem	apenas	como	um	fragmento	do	real,	
mas	um	reflexode	outra	realidade,	que	pode	se	apresentar	de	modo	similar	ou	distorcido,	pode	ser-lhe	fiel	
ou	demonstrá-la	de	um	ponto	de	vista	específico,	etc.	 Isso	porque	submete-se	aos	critérios	de	avaliação	
ideológica,	o	que	há	uma	correspondência	entre	signo	e	ideológico,	visto	que	“[...]	o	domínio	do	ideológico	
coincide com o domínio dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-
se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui umvalor semiótico”.

E	este	valor	semiótico	se	mostra	expressivamente	de	maneira	mais	 inteira	e	 intensa	na	linguagem.	A	
palavra	torna-se	a	representação	da	realidade	de	um	processo	de	interação	social,	por	ser	considerada	“[...] 
o fenômeno ideológico por excelência”, conforme Bakhtin (2006, p.34), traz a potência da função de signo, 
por ser um modo mais sensível e íntegro de relação social.

A palavra, segundo Bakhtin (2006, p.35), um signo linguístico resultante de uma convenção social, pode 
ser	compreendida	como	trabalho	de	expressão	em	dimensões	tanto	na	esfera	interpessoal	das	relações,	
quanto	na	esfera	intrapessoal.	É	por	desempenhar	esta	função	excepcional	de	instrumento	da	consciência	
que a palavra funcionacomo elemento essencial que acompanha toda criação ideológica, seja ela qual for, 
na	oralidade,	na	escrita,	por	meio	da	música,	da	arte,	da	dança,	dos	gestos,	entre	outras,	possibilita	ao	sujeito	
expressar-se,	colocar-se	diante	do	mundo	com	suas	 ideias,	 sua	 identidade,	 suas	características	próprias.	
(Bakhtin, 2006).
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Ao assumir o livrocomoumelemento de comunicação, esta pesquisa considera que o livro de leitura é 
umobjetoativo de uma forma de diálogo, de acordocom Bakhtin (2006), deve-se considerar, também, as formas 
de produção destes enunciados: Quem escreve? Quando/ onde/como se escreve? Paraquem se escreve? 
Paraque se escreve? O que se escreve?

Torna-se	relevante	abordarmos	algumas	questõesque	circundam	a	discussão	a	respeito	do	livrodidático.	
A	centralidade	dos	escritossobrelivrodidático,	no	Brasil,	parte	de	diferentestemáticas,	como:	1)	a	definição,	
que procuram compreender o que é ummaterialdidático; 2) a autoria, queprocuraconhecerquemsão os 
autores; 3) os leitores, descreverquemsão os leitoresdesse material, quem consome os livros; 4) a obra, 
queprocuraconhecer a produçãodidática; 5) a objetividade, paraque se escreve, compreendendo as 
funçõesque	o	livro	pode	exercer;	6)	a	qualidade	daquilo	que	se	escreve.

Primeiro	o	que	constitui	propriamente	a	arte	de	ler	(conhecimento	das	letras,	seusnomes	e	combinações,	
e da pronunciação das palavrasporelas formuladas) e segundo a leituracomoinstrumentopara a aquisição 
de	idéias	e	noções	úteis	à	infância.	(CAVALCANTI,	1879	apud Bittencourt, 1993)

Cartilha Meninice: a materialidade como espaço de representação

Com	vistas	à	implantação	de	um	ensino	de	qualidade	na	instrução	pública,	no	período	entre	1935-1938,	
durante	a	administração	do	Diretor	Geral	do	Ensino	no	Estado	de	São	Paulo,	Almeida	Junior,	a	figura	do	
professor Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, destacou-se pela atuação como Chefe do Ensino Primário e Pré-
primário e pela sua inserção no mercado editorial de obras didáticas.

A publicação da primeira edição da série graduada de leitura Meninice ocorre em 1936, pela Livraria 
Editora Record, tendo sido a obra reeditada em 1937, pela Companhia Editora Nacional, localizada na cidade 
de São Paulo. Trata-se de uma coleção composta por cinco livros, de cunho didático; cada volume estaria 
destinado a uma série escolar, sob a denominação de Grau.

O livro que inicia a série graduada Meninice é a Cartilha1. A obra não traz numeração na capa referente à 
série ou grau de ensino correspondente, como ocorre nos demais livros; a distinção se faz por meio de uma 
estratégia editorial de indicação da palavra cartilha	logo	abaixo	do	título.

Imagem 1 – Cartilhas Meninice

1 A Cartilha Meninice, apresentada na primeira imagem, pertence ao acervo da biblioteca do Instituto de Estudos Sud Mennucci, do 
Centro do Professorado Paulista. De acordo com Pfromm Netto et al.(1974, p.165), essa cartilha encontra-se numa relação das cartilhas 
publicadas entre 1930 e 1940. Pôde-se obter a segunda imagem e a classificação desta cartilha como uma obra produzida nos anos 52 
do século XX, a partir da consulta ao Catálogo Digital “Memória da Cartilha”, pertencente ao Acervo da Biblioteca Setorial de Educação 
da UFRGS. Acesso em 21/12/2009. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/faced/extensao/memoria/index1.html>.
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A primeira edição da Cartilha Meninice também foi publicada pela Livraria Editora Record, sem a indicação 
de	data.	A	primeira	versão	trouxe	na	capa	uma	ilustração	diferenciada	dos	demais	livros	que	compuseram	
a	série.	A	ilustração	aparece	composta	por	uma	criança	do	sexo	masculino,	aparentando	uma	faixa	etária	
aproximada	entre	cinco	ou	seis	anos,	em	que	o	personagem,	sentado	em	um	banco,	segurava	um	livro	aberto	
nas	mãos.	A	imagem	insinua	a	realização	de	uma	ação	leitora	ao	ar	livre	–	indicada	pela	figura	do	galho	de	
uma planta – o que também sugere uma ideia de leitura precoce, envolvente, espontânea, individualizada e 
sem o acompanhamento de um adulto. Uma ideia de leitura que se mostra construída de modo diferenciado 
na edição de 1937, publicada pela Companhia Editora Nacional.

Demarcação de uma posição metodológica

Atuando como inspetor escolar, escritor e tradutor da Revista Educação, Fleury já era conhecido entre 
os intelectuais da época pela publicação de seus contos. Em 1922, ao escrever o artigo O ensino da leitura 
(methodo analytico), publicado na Revista Nacional,	na	secção	“Educação	e	 Instrucção”,	Fleury	 insere-se	
em	uma	rede	de	produção	de	textos	direcionados	à	educação.	Neste	artigo,	sua	intenção	parece	ir	além	de	
esclarecer	o	significado	deméthodo analytico, ao apresentar modos de aplicabilidade no ensino da leitura, 
denominada leitura analytica,	a	partir	de	uso	de	textos	e	seus	respectivos	procedimentos.

A	questão	metodológica	apareceu	com	frequência	nos	textos	de	Fleury,	como	no	artigo	publicado	em	
1928, intitulado As denominações “methodo analytico” e “methodo synthetico”, em Pedagogia, na Revista 
Educação,	em	que	o	autor	procurou	esclarecer	as	constantes	dúvidas	e	confusões	de	nomenclaturas	dos	
posicionamentos metodológicos utilizados pelos professores.

Dois anos depois, ao escrever Sobre o ensino da leitura, publicado em 1930, pela Revista Educação, Fleury 
comentava	que	a	experiência	de	dezenove	anos	atuando	como	professor,	diretor	de	grupo	escolar	e	como	
inspetor	de	ensino,	proporcionou-lhe	algumas	aprendizagens	e	observações,	uma	delas	consistia	na	ideia	de	
que uso do método analítico, pelo professor, proporcionava uma alfabetização mais rápida e segura:

São aqueles que perceberam, ainda quando empiricamente, como na mór parte dos casos, que 
não convém fazer do syncretismo uma phase pura e bem delimitada e nelle permanecer por 
tempo	muito	longo,	mas	que,	ao	contrário,	é	vantajoso	ir	exercendo,	desde	logo,	na	medida	do	
possível, a analyse, fazendo-se seguir a esta, também desde logo, consoante as oportunidades, 
raras de começo, a synthese dos elementos que se forem destacando e dominando – syllabas 
e, posteriormente, letras, – com a condição, entretanto, de serem taes elementos contidos em 
palavras dominadas, veiculadas por sentenças curtas, faccis grammatilcalmente simples e em 
taes palavras apareçam muito reiteradamente2.

Para	Fleury	só	havia	uma	maneira	de	conhecer	as	coisas,	objetos,	situações	em	sua	realidade	a	partir	
de uma relação imediata com a inteligência, e esta acontecia pela intuição. Entretanto, o discurso do 
autorressalta	que	as	percepções	não	ocorriam	de	forma	simples,	inicialmente	se	davam	de	forma	confusa,	
sincrética ou global, por isso considerava que só havia uma maneira de se conhecer, de forma espontânea e 
imediata, o elemento ou objeto da percepção, e isso se dava pela análise.

Neste	texto	o	autor	declara	sua	preferência	por	um	trabalho	que	priorize	a	análise,	visto	que,	de	acordo	
com a concepção pedagógica de Fleury, os professores que adotavam este procedimento obtinham resultados 
excepcionais:	assim	“Deixarão	de	obedecer	a	ellas	os	demais	professores	eficientes	pelo	só	facto	de	lançarem	
mão	de	exercícios	especciaes	de	analyse?”3.

2 FLEURY, L. G. Sobre o ensino da leitura. Revista Educação. Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica e da Sociedade de Educação 
de São Paulo. São Paulo, ano III, vol. X, março 1930.

3 FLEURY, L. G. Sobre o ensino da leitura. Revista Educação. Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica e da Sociedade de Educação 
de São Paulo. São Paulo, ano III, vol. X, março 1930.
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Para	Fleury,	a	diferença	que	destacava	o	trabalho	dos	professores,	qualificando-os	como	“excepcionaes”,	
em	relação	a	outros,	era	o	fato	de	não	recorrer	a	exercícios	especiais	para	conseguirem	a	memorização	dos	
resultados de análises espontâneas, obtinham-se pela simples aplicação das atividades de sentenças em que 
as	palavras	se	repetiam	de	forma	suficiente	para	que	ocorresse	a	compreensão.

Fleury	parece	apoiar-se	na	ideia	de	que	o	êxito	do	ensino	decorria	de	uma	atuação	bem	sucedida	do	
professor. Acreditava que era por meio do domínio do método e da facilidade de sua aplicação, que se 
atribuiria	uma	imagem	de	um	professor	“excepcional”.	E	para	esse	profissional	não	precisaria	oferecer-lhe	
muitas	explicações	procedimentais,	bastaria	alguns	escritos	dispostos	em	poucas	palavras	com	orientações	
sobre procedimentos pedagógicos em demasia.

Entretanto, o autor também mostrou que outros professores não alcançavam tais resultados e necessitariam 
de	exercícios	especiais,	e	este	posicionamento	foi	questionado	por	Fleury,	ao	procurar	compreender	até	que	
ponto	os	exercícios	poderiam	contrariar	os	princípios	de	análise	quando	realizados	precocemente,	pois

Isto	seria	admissível	se	fosse	possível	forçar	a	natureza	com	resultados	eficientes.	A	verdade	é	que	

a	mente,	tanto	mais	quando	se	trata	de	crianças	já	de	idade	escolar,	não	funciona	exclusivamente	

por	“processos	syncreticos”,	se	assim	me	posso	exprimir.	E	uma	vez	que	o	professor	perceba	que	é	

asado o ensejo de conduzir seus discípulos a analises mentaes em dado momento, para que serve 

retardá-lo,	se	sabe	usar	para	esse	objetivo	de	exercícios	adequados,	que	por	si	só	não	chocam	

com as leis da analyse espontânea?4

Com	essa	questão,	Fleury	expressa	em	seu	discurso	uma	ideia	de	que	o	fundamento	para	se	alcançar	
o	êxito	no	ensino	estaria	na	questão	aplicação	do	método analítico ou na análise mental espontânea, 
sem ela acreditava que não se poderia ocorrer o aproveitamento possível daquilo que foi ensinado, nem 
passar dos elementos analisados de uma percepção sincrética5 à	uma	percepção	clara	e	reflexiva.	Desde	
que ela permitisse o conhecimento intuitivo dos seus valores reais e funcionais como parte de um todo.  
A representação de leitura estaria relacionada a adesão ao método analítico.

O que acontecia, segundo o autor, era que a grande parte dos professores não conseguiam ensinar pelo 
método analítico	puro	e	que	não	faziam	análises	e	sínteses	com	exercícios	especiais,	porém	alcançavam	no	
espirito	dos	alunos	que	essas	duas	operações	(análise	e	síntese)	se	realizassem	de	forma	espontânea,	isto	porque

Nenhum methodo, tenha o nome que tiver, use dos processos que usar, jamais conseguirá ensinar 

ninguém a ler se não encaminhar, ainda que mais ou menos acidentalmente, o espirito do discí-

pulo	a	analyses	e	syntheses,	sejam	ou	não	estas	traduzidas	por	exercícios	exteriores	e	apparentes.

Quer dizer – não há methodo realmente analytico puro nem methodo synthetico puro, pelo me-

nos	taes	como	funcionam	quando	eficientes.	Todos	eles	são	mais	ou	menos	analyticos,	mais	ou	

menos	synteticos	–	o	que	se	verifica	até	mesmo	no	methodo	chamado	synthetico	puro,	em	que	

a analyse é feita pelo alumno, embora quase sempre posteriormente á synthese, ao arrepio da 

ordem natural das cousas6.

4 Idem.
5 Ao analisar a pedagogia de Decroly, o autor, traz algumas explicações para a percepção sincrética da criança: “Para a criança da escola 

primaria, pelo menos, – tudo está em tudo – e é necessário ates esforçar para relacionar do que para separar, para fundir do que para 
estabelecer distincções bem delimitadas. A psycologia clássica toma a percepção como aggregado de sensações, mas na realidade a 
sensação não é um estado primário, conforme expõe piéron que explica: ‘em face das cousas a criança tem a principio não uma sen-
sação simples, mas sim uma percepção syncretica, ou melhor, global, um complexus que determina uma reação biológica particular. 
A percepção nítida dos atributos particulares das cousas é um efeito analytico de educação: todo o conhecimentotem uma evolução 
sempre idêntica do syncretismo global para a analyse das qualidades e ulteriores combinações da generalização e do raciocínio”. Cf. 
FLEURY, L. G. Noções sobre a Pedagogia de Decroly. Revista Educação. Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica e da Sociedade 
de Educação de São Paulo. São Paulo, Ano III, vol. X, p.11-21, janeiro 1930.

6 FLEURY, L. G. Sobre o ensino da leitura. Revista Educação. Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica e da Sociedade de Educação 
de São Paulo. São Paulo, Ano III, vol. X, março 1930.
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Embora defendesse que o ensino da leitura pelo método analítico seria	a	maneira	mais	eficiente	para	o	
ensino activo7,	por	considerar	que	ao	ler	a	criança	faria	relações	com	a	própria	vida.	Se	tivesse	consciência	
dos resultados que podem alcançar a utilização adequada do método analítico, Fleury reconhece que ocorre 
uma miscigenação metodológica no ensino da leitura. Contudo o que garantiria o sucesso do trabalho 
alfabetizador,	sem	exclusividade	de	um	método,	para	ele,	consistia	no	resultante	da	habilidade	didática	do	
professor.

O	êxito	do	trabalho	não	dependia	em	grande	parte	de	um	bom	método	de	ensino,	mas	de	uma	boa	atuação	
do mestre, pois haviam professores que se adaptavam melhor com uma determinada metodologia que outros. 
Parecia	que	o	ensino	estava	firmado	por	uma	representação	de	leitura	como	uma	atividade	orientada	e	
conduzida pelo saber e pelo uso de uma metodologia do professor.

Aos	docentes	que	não	conseguissem	atingir	essa	 “perfeição”	no	 trabalho	alfabetizador,	a	partir	da	
aplicação do método analítico, Fleury incentivava-os que se esforçassem em atingir os melhores resultados 
a	partir	do	uso	de	“bons	métodos”,	sob	variação	de	procedimentos	que	mais	adequassem	a	sua	personalidade	
didática,	seguindo	as	características	de	sua	psicologia	individual,	pois,	segundo	Fleury,	era	impossível	deixar	
de	mencionar	as	influências	e	o	peso	da	individualidade	e	da	“psicologia”	particular	do	professor,	por	ser	um	
aspecto presente em sua atuação na realidade do ensino.

Este campo de discussão traçado por Fleury parece priorizar um esclarecimento ao seu leitor: o professor, 
das	distinções	conceituais	dos	métodos	de	ensino	em	vigor	nesta	época,	o	que	deixa	evidenciar	em	vários	
enunciados a preferência pelo método analítico. A representação de ensino leitura parece estar relacionada 
a escolha de bom método.

Cartilha Meninice: demarcação de representações de leitura e de professor

Pelas	funções	que	exerceu	no	magistério,	por	estar	próximo	à	realidade	educacional	e	conhecer	de	perto	
seus problemas e necessidades, Fleury demostra uma intensa preocupação com o ensino escolar, mais 
especificamente,	direciona-se	na	produção	desta	obra	para	a	aprendizagem	inicial	da	leitura	e	da	escrita.

O	autor,	diferentemente	dos	demais	volumes,	inicia	este	exemplar	com	um	texto	introdutório,	intitulado	
Como ensinar por esta Cartilha (Para professores inexperientes),	em	que	descreve	orientações,	que	ele	próprio	
coloca	como	“aconselhamentos”	para	o	trabalho	docente.	O	prefácio	indica	os	procedimentos	metodológicos,	
as	ações	e	os	modos	de	atuar,	de	falar	e	de	direcionar-se	aos	alunos,	que	o	professor	deve	assumir	para	um	
bom	desempenho	do	trabalho	de	alfabetização,	visto	que	“seguida	esta	cartilha,	lição	por	lição,	segundo	os	
conselhos	que	damos	e	que	resultaram	de	muitos	anos	experiência,	pode	o	professor	ter	certeza	de	inteiro	
êxito	e	ficar	descansado,	sem	receio	de	chegar	ao	fim	do	ano	com	maus	resultados”8.

Nas	orientações	seguem	os	procedimentos	metodológicos	para	o	ensino	da	leitura,	que,	primeiramente,	
um trabalho direcionado pela oralidade, em que o professor deve, em conversas com os alunos, cativar-lhes 
a	simpatia	e	torná-los	mais	participativos,	“desembaraçados”.

O	aprendizado	da	escrita	poderia	ser	introduzido	com	o	manejo	do	lápis	(coordenação	mora	fina),	que	
precisa ser incentivado ou desenvolvido por meio de desenhos livres. Depois os alunos devem aprender a 
escrever os nomes, que o professor irá traçar em tira de cartão. A escrita a partir de um modelo deverá ser 
utilizada o tempo que for necessário.

O	trabalho	com	as	lições	deveria	acontecer	primeiro	na	lousa	e	somente	após	estarem	bem	memorizadas	
é que o livro deverá ser entregue aos alunos. O recebimento do livro precisa ser um dia especial, pois  
“é	aconselhável	que	a	entrega	do	livro	se	faça	com	certa	solenidade,	em	dia	previamente	marcado,	em	que	
as	crianças	trarão	flores,	realizando	uma	festa	rápida	e	singela”9.

7 FLEURY, L. G. Noções sobre a Pedagogia de Decroly. Revista Educação. Orgão da Directoria Geral da Instrucção Publica e da Sociedade 
de Educação de São Paulo. São Paulo, Ano III, vol. X, janeiro 1930.

8 FLEURY, Luiz Gonzaga. Cartilha Meninice. 2ª Edição. São Paulo: Livraria Editora Record, [s/d].
9 Idem.
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Ao	trabalho	do	professor	são	dispostas	duas	grandes	orientações:	uma	de	que	não	há	um	tempo	fixo	para	
cada lição do livro, por isso para cada lição devem-se usar três ou mais aulas conforme a necessidade dos 
alunos. Somente após a nona ou décima lição é que se deve reduzir o tempo de sua aplicação.

Outra	de	que	a	melhor	forma	de	se	aplicar	ou	a	ministrar	toda	a	atividade	do	livro,	com	o	texto	e	com	
os	exercícios,	deve	ocorrer,	primeiramente,	na	lousa.	As	sentenças	(frases	ou	orações)	destinadas	à	cópia	
ou	atividade	de	se	completar	com	palavras	devem	ser	escritas	no	quadro,	lidas,	explicadas,	utilizando	uma	
caligrafia vertical,	nítida	e	de	boa	visibilidade.	A	caligrafia	vertical,	é	considerada	pelo	autor	como	uma	
forma simples e regular da escrita, muito semelhante a letra impressa, o que, para ele, facilitaria de forma 
extraordinária	o	ensino	da	leitura	e	da	escrita.	Para	isso	o	professor	precisa	apresentar	o	máximo	de	capricho	
ao fazer o traçado das letras, pois assim oferecerá bons modelos para que sirvam de imitação aos alunos.

O	método	de	ensino	da	leitura	é	considerado	“simultâneo”	ou	“globalizado”,	por	considerar	que	a	leitura	
ocorre mutuamente ao aprendizado da linguagem oral e da escrita. Para isso o autor apresenta um ritual 
rigoroso	de	passos	para	sua	aplicabilidade:	(1)	a	utilização	da	“leitura	salteada”	das	sentenças,	palavras	e	
sílabas, ou seja, uma leitura que não siga a sequencia dos escritos conforme disposto no livro, nem a mesma 
sequencia	da	distribuição	dos	alunos	nas	fileiras;	(2)	o	modo	de	denominação	de	algumas	consoantes	deve	
seguir o fonema a que representam (f por fê, m por me, r por re, etc.); (3) o cuidado com a linguagem proferida, 
que deve ser clara e compreensível.

Use o mestre linguagem bem acessível às crianças. Seja espontâneo, natural, paciente. Saiba 
esperar a reação mental dos alunos. Não cuide mais especialmente dos alunos adiantados.  
É	essa	uma	traidora	tendência	dos	professores	inexperientes.	É	preciso	igual	cuidado	para	todos	
os discípulos. O aluno que se percebe esquecido ou desprezado, perde o estímulo, desamina, e 
serve-se do fato para descuidar-se comodamente do aprendizado.10

Fleury descreve passo a passo de como o professor deverá conduzir a aprendizagem da lição. A técnica 
segue	toda	uma	série	de	questionamentos,	de	observações	para	depois	se	efetuar	a	leitura	do	texto.	A	imagem	
torna-se um ponto de centralidade do método analítico-sintético, pois permite uma relação direta com o 
objeto real, no caso, a ave. O professor deverá mostrar a ilustração aos alunos e seguir as perguntas indicadas:

– Que é que vocês veem aqui?
– Um passarinho – responderá o aluno designado.
– Não. Não é um passarinho. Quem quer dizer que ave é esta?
(Pausa) diga você Pedro.
– É um gavião.
– Muito bem. Quem sabe, então, dizer que ave é esta?
–É um gavião, dirá o menino designado.
–	É	um	gavião.	Esta	ave	é	um	gavião.	Um	de	vocês	vai	repetir	o	que	eu	disse.	Vamos!	(Pausa)	Você	Júlio.
– Esta ave é um gavião.
–	O	giz	agora	vai	escrever	o	que	disse	Júlio.
E o professor escreve de vagar a sentença no quadro-negro, pronunciando as sílabas. A seguir 
perguntará:
– Que foi que o giz escreveu? (mais tarde – que foi o que escrevi?)
– Esta ave é um gavião.
– Quem quer ler o que o giz escreveu? (Pausa) Leia você Antônio. E o professor designa com o 
ponteiro a sentença escrita. O menino lê, isto é, repete a sentença, olhando-a com atenção.
– Quem mais quer ler o que o giz escreveu? Você José. E assim se procede com as demais sentenças11.

10 FLEURY, Luiz Gonzaga. Cartilha Meninice. 2ª Edição. São Paulo: Livraria Editora Record, [s/d].
11 FLEURY, Luiz Gonzaga. Cartilha Meninice. 2ª Edição. São Paulo: Livraria Editora Record, [s/d].
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No	texto,	o	autor	prescreve	cada	procedimento	que	o	professor	deve	assumir	frente	à	lição	da	Cartilha,	
visto	como	“inexperiente”,	um	profissional	iniciante	em	relação	ao	ensino	da	leitura,	deve	ser	receber	as	
orientações	necessárias	para	se	fazer	um	bom	trabalho	com	os	alunos.

A	leitura	é	entendida	como	uma	atividade	de	memorização	e	de	repetição	das	sentenças	(frases)	do	texto.	
Não	é	simplesmente	visto	como	um	ato	de	“decorar”,	porque	há	todo	um	esforço,	por	parte	do	professor,	para	
que o aluno saiba ou compreenda o sentido daquilo que está se pronunciando. Ao pronunciar a sentença em 
voz alta, tem-se a ideia de que ocorre uma ação leitora.

Considerações finais

Ao	aproximar-se	de	um	discurso	histórico,	instaura-se	um	aspecto	de	complexidade	para	o	desenvolver	
deste	trabalho:	as	representações	construídas	de	um	passado.	Assim,	o	efetuar	uma	operação	leitora	sobre	
os enunciados ou sobre os fatos ocorridos em um determinado tempo e lugar, a pesquisa se coloca frente 
ao	campo	das	representações,	dos	ideários	e	do	imaginário	que	circundam	um	tempo	histórico,	as	fontes	e	
a constituição de práticas de leitura e de práticas pedagógicas.

Deste modo, Chartier (2009, p.15), ao falar sobre a história como uma leitura do tempo, atribui à disciplina 
uma	força	tripla	de	“[...]	convocar	o	passado;	mostrar	as	competências	do	historiador,	dono	das	fontes;	e	
convencer	o	leitor”.	Ao	discutir	a	história	sob	a	forma	de	relações	no	passado,	o	autor	traça	um	paralelo	
entre	história-memória,	história-ficção,	descrevendo	que	essa	disciplina	pretende	dar	uma	representação	
da realidade que um dia foi e que já não é mais.

Este estudo ao deparar-se com diferentes enunciados presentes na Cartilha Meninice, considera que as 
palavras	estão	carregadas	de	representações	e	que	as	diferentes	maneiras	de	orientação	e	de	estruturação	
da linguagem, constituem-se de um cenário de representação de leitura e prática docente.

Na cartilha Meninice foi possível encontrar de forma mais concreta e direcionada às práticas pedagógicas 
para	ao	ensino	da	leitura,	as	preocupações	do	autor	a	respeito	das	questões	metodológicas,	que	circundam	
e	norteiam	a	composição	de	toda	a	obra	didática	de	Fleury,	concretizadas	em	prescrições	e	orientações.	 
Os	discursos	aparecem	demarcados	ora	por	uma	imagem	de	professor	ora	“excepcional”,	ora	de	um	professor	
“inexperiente”	que	precisa	de	atenção	para	o	desenvolver	de	sua	prática.	A	representação	de	leitura	como	
uma atividade que deve ser ensinada e direcionada.

Desta	forma,	o	livro,	entendido	como	objeto	concreto	de	representatividade	e	de	textualidade,	assume	a	
posição de interlocução entre o autor da obra, no âmbito da produção e organização do material didático, 
e de uma cultura escolar, que envolve diferentes sujeitos – o aluno, os pais, a direção escolar, o diretor de 
ensino, o professor – que assumem ora a posição de leitores, ora de consumidores, no âmbito da aceitação, 
escolha, aquisição, ou seja, da recepção da obra. Neste movimento entre a produção e a recepção da 
obra, o material impresso comportará um discurso escrito para promover uma inter-relação entre ambos.  
Os enunciados presentes nos livros de leitura se tornam a concretização de uma relação dialógica.
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“Cartilha da Infância” de Thomaz Galhardo: produção, circulação e 
práticas de alfabetização e leitura (1888-1992)

Lucilene Rezende Alcanfor
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB

Resumo: Este	trabalho	é	um	estudo	historiográfico	da	produção,	circulação	e	das	práticas	de	alfabetização	
na	“Cartilha	da	Infância”	de	Thomaz	Galhardo.	Baseada	no	método	silábico,	a	Cartilha	do	professor	Galhardo	
foi editada de 1888 a 1992, com uma longevidade editorial que perdurou por mais de um século. Procuramos 
inventariar a produção e circulação desta obra, atentando para as peculiaridades do mercado de materiais 
didáticos, bem como uma breve análise do método empregado pelo autor, situando sua obra no debate acerca 
das	práticas	do	ler	e	escrever	no	final	do	século	XIX	para	o	XX.	Analisando	sua	produção	a	partir	da	permanência	
de	sucessivas	edições,	constatamos	a	permanência	da	tradição	escolar,	uma	vez	que	os	livros	para	o	ensino	da	
escrita	e	leitura,	por	sua	produção	e	pela	amplitude	de	seu	uso,	deixam	marcas	profundas	para	se	pensar	os	
saberes da escola primária na formação histórica das sociedades letradas.
Palavras-chave: Thomaz Galhardo. Cartilha da Infância. Tradição Escolar.

Métodos de alfabetização para o ensino da leitura

Desde	o	final	do	século	XIX	se	faz	premente,	no	discurso	educacional	brasileiro,	a	revolução	conceitual	
em alfabetização1. Cada presente histórico precisa se desvencilhar dos resíduos do passado e proceder ao 
ajuste e regulação de teorias e práticas pedagógicas que respondam às necessidades emergentes de seu 
contexto.	Esse	movimento	se	opera	em	torno	de	disputas	pelos	métodos	de	alfabetização,	que	viram	objetos	
de	tematizações,	normatizações	e	concretizações	de	práticas	educativas	(MORTATTI,	2000).

A	permanência	conflituosa	dessa	tensão,	caracterizada	por	Mortatti	(2000)	pela	própria	autodenomi-
nação	dos	“modernos”	e	aqueles	a	quem	esses	modernos	denominam	“antigos”,	gestou-se	em	um	mo-
vimento	histórico	complexo,	cujo	ritmo	é	dado	pela	simultaneidade	entre	continuidade	do	movimento	
e descontinuidade de sentidos. Das características indicadoras desse processo, sobressaem-se aquelas 
derivadas de uma heterogeneidade de discursos relativos à alfabetização, criando uma tensão entre os 
que	propõem	o	novo,	a	partir	de	sínteses	homogeneizadoras	de	seu	passado	recente	–	ainda	operante	no	
nível	das	concretizações	–	excomungando-o	como	tradicional	e	como	origem	dos	males	legados	a	este	
momento	histórico;	e	aqueles	que,	especialmente	no	nível	das	concretizações,	continuam	defendendo	o	
antigo e resistindo à mudança.

Na hegemonia do discurso da descontinuidade, fruto da produção de marcas distintivas da mudança, 
busca-se o sentido do novo às urgências sociais e políticas do momento em que são produzidas, visando a 
impor-se como legado histórico aos seus pósteros. Mortatti sintetiza, da tensão entre modernos e antigos e 
dos discursos por eles operados, a seguinte interpretação:

visando à ruptura com seu passado, determinados sujeitos produziram, em cada momento his-

tórico, determinados sentidos que consideravam modernos e fundadores do novo em relação 

ao ensino da leitura e escrita. Entretanto, no momento seguinte, esses sentidos acabaram por 

ser	paradoxalmente	configurados,	pelos	pósteros	imediatos,	como	um	conjunto	de	semelhanças	

indicadoras da continuidade do antigo, devendo ser combatido como tradicional e substituído 

por um novo sentido para o moderno (MORTATTI, 2000, p.23).

1 O termo alfabetização é recente na história do ensino, entretanto ele será mantido por se considerar que este é o campo pedagógico 
específico para o qual se destina o material didático analisado neste capítulo.
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Desse	discurso	ambíguo,	pode-se	depreender	outra	 tensão	correlata	que	a	autora	assinala:	 “entre	
semelhanças, relacionadas com o recorrente e contínuo desejo de mudança; e diferenças, relacionadas com 
os sentidos novos e descontínuos que o desejo de mudança vai gerando”. Trata-se de uma tensão resultante 
da contradição entre nova e velha tradição, permanente na longa duração histórica (MORTATTI, 2000, p.24).

Embora nova, é também tradição, que permanece como substrato, sobre o qual e a partir do qual 

se produzem sentidos novos e uma nova tradição, ao mesmo tempo em que se garante a preser-

vação da memória e a continuidade da história. Embora tradição, é nova, de fato, em relação à 

anterior, uma vez que nela se condensa um outro e descontínuo sentido, produzido por outros 

sujeitos, em outro momento histórico. Na longa duração, portanto, diferentes sentidos vão-se 

configurando	para	os	pares	de	termos	“moderno”/	”novo”	e	“antigo”/	”tradicional”,	permitindo	a	

identificação	de	momentos	cruciais,	em	que	se	encontram	condensadas	as	tensões	e	contradições	

(MORTATTI, 2000, p.24).

Por	fim,	conclui	Mortatti	 (2000),	essas	possibilidades	 interpretativas	permitem,	ainda,	explicar	esse	
movimento histórico em torno da questão dos métodos de alfabetização como constituição de um modelo 
específico	de	escolarização	das	práticas	culturais	da	leitura	e	escrita.	Também	pela	constituição	de	um	campo	
de	estudos	cujo	objeto	específico	fosse	a	leitura.

Segundo	Hébrard	(1990,	p.67),	trata-se	de	ver	como	essa	trilogia	(ler-escrever-contar),	aos	nossos	olhos	
tão	naturais,	é	produzida	na	e	pela	escolarização.	Por	conseguinte,	é	necessário	“localizar	a	série	de	rupturas,	
ordenadas	de	maneira	complexa	no	espaço	social,	no	espaço	das	 instituições	e	dos	tempos,	pelas	quais	
se	autonomizam,	articulam-se	e	se	expressam	as	aprendizagens	elementares	na	medida	em	que	elas	se	
escolarizam”.

Mortatti	(2000,	p.25-27)	propõe,	para	a	história	da	educação	e	alfabetização	brasileira,	um	recorte	
temporal	em	quatro	momentos	considerados	cruciais:	no	1º	momento	(1876-1890)	sobressai-se	a	disputa	
entre	os	partidários	do	“novo”	e	revolucionário	“método	João	de	Deus”	para	o	ensino	da	leitura	baseado	na	
palavração, e os partidários dos então tradicionais métodos sintéticos soletração, silabação e fônico, que 
serviram	de	base	metodológica	para	as	primeiras	cartilhas	dos	autores	brasileiros;	o	2º	momento	(1890	a	
meados	de	1920)	é	marcado	por	uma	acirrada	disputa	entre	defensores	do	então	“novo”	método	analítico	e	
os	que	continuavam	a	defender	os	métodos	sintéticos;	no	3º	momento	(meados	dos	anos	de	1920	a	final	da	
década	de	1970)	observa-se	a	disputa	entre	defensores	dos	“antigos”	métodos	de	alfabetização	(sintéticos	
e	analíticos)	e	os	dos	então	“novos”	testes	ABC	para	verificação	da	maturidade	necessária	ao	aprendizado	
da leitura e escrita, de que decorre a introdução dos métodos mistos (analítico-sintético ou sintético-
analítico);	o	4º	momento	(meados	da	década	de	1980	a	1994)	introduz	uma	discussão	metodológica	que	
se	estende	até	os	dias	de	hoje,	cujos	articuladores	dividem-se	entre	aqueles	partidários	da	“revolução	
conceitual” proposta pela perspectiva construtivista, e entre os defensores dos tradicionais métodos, 
sobretudo mistos, e das cartilhas, escondidos atrás de um discurso velado, muitas vezes silenciado, mas 
persistente e atuante.

Essa	primeira	fase	de	implementação	oficial	dos	métodos	de	alfabetização	para	o	modelo	escolar	
republicano mobilizou intelectuais na produção de cartilhas, abrindo caminho para as disputas pela 
hegemonia em relação ao que seria o melhor método para o ensino das primeiras letras. Os defensores 
do	método	analítico	buscavam	erradicar	os	métodos	“tradicionais”	(soletração	e	silabação)	por	completo,	
por	meio	de	uma	propaganda	intensiva,	sistemática	e	ao	mesmo	tempo	fiscalizadora	da	prática	docente,	
sendo	este	último	o	principal	elemento	de	resistência	às	novas	propostas	metodológicas	para	o	ensino	
primário.

As primeiras aprendizagens que compunham o método de soletração são os preâmbulos de uma 
instrução baseada na prática regular dos manuais escolares, na utilização diária do caderno e numa bateria 
de	exercícios	que	se	repetem	continuamente,	em	que	primeiro	vem	a	memorização	do	alfabeto,	para	então	
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seguir-se	à	infindável	recitação	das	sílabas;	be-a-ba,	be-e-be,	be-i-bi,	e	assim	até	completar	as	“cartas	de	
sílabas”2.	Formadas	as	sílabas,	passa-se	para	as	sentenças	e	dessas	para	os	textos.

Segundo	Hébrard	(1990),	os	saberes	elementares	fazem	do	ler-escrever-contar	um	conjunto	de	práticas	
permanente e de longa duração, mesmo que variem com o tempo as modalidades e o grau de competência 
esperado dos alunos. Também tem permitido medir o progresso da alfabetização e da instrução. Ainda 
acrescenta o autor:

Aprender	a	ler-escrever-contar	supõe	ao	menos	um	tempo	e	um	espaço	específicos,	com	frequ-

ência	uma	pessoa	em	quem	se	reconhece	a	capacidade	de	instruir	e	a	quem	se	remunera,	enfim,	

os instrumentos sem os quais a transmissão não poderia ter lugar. Se a escola não é sempre o 

local	dessa	mediação,	é	porque	certos	grupos	sociais,	 introduzidos	desde	muitas	gerações	na	

cultura escrita, mantem estas primeiras aprendizagens no domínio familiar. Quando a distância 

entre letrados e não-letrados se torna mais difusa, quando o analfabetismo se torna a simples 

manifestação de uma marginalização social [...] então a escola se torna para a criança, qualquer 

que seja sua origem, a instituição encarregada de suas primeiras e precoces aprendizagens 

(HÉBRARD,	1990,	p.68).

Frade (2010, p.276), ao fazer uma genealogia dos impressos para o ensino da escrita no Brasil no século 
XIX,	especificamente	das	“Cartas	de	ABC”,	afirma	que,	até	o	final	dos	oitocentos,	parece	só	haver	o	caminho	
da	soletração	para	aprender	a	ler,	dada	a	simplicidade	do	método.	Supõe-se	que,	por	esses	procedimentos	
simplificados	–	repetir	sempre	os	mesmos	exercícios	–	o	aprendiz	possa	transmitir	essa	“tecnologia	de	uso”	
para	espaços	não	escolares.	Talvez	a	simplicidade	e	a	autonomização	do	método	expliquem	sua	permanência.

Caso	singular	e	paradoxal	do	uso	dos	métodos	de	leitura	é	apontado	por	Amâncio	(2003),	ao	inventariar	
a circulação de cartilhas de ensino de leitura no estado de Mato Grosso, nas primeiras décadas do século 
XX. A autora constatou que, apesar de alguns professores paulistas terem sido contratados pelo governo 
deste estado para a reorganização do ensino primário, implementando o método analítico para o ensino 
da leitura, é muito evidente a diversidade de cartilhas usadas naquela época. Sobretudo aquelas de marcha 
sintética,	como	“Cartilha	da	Infância”	de	Thomaz	Galhardo,	“Cartilha	Nacional”	de	Hilário	Ribeiro,	além	das	
“Cartas	de	ABC”.

No levantamento feito entre 1912 e 1932, Amâncio observou que, em meados da década de 1930, das 
cartilhas do método sintético, apenas Cartilha da Infância manteve-se na relação de livros e cartilhas do 
almoxarifado	da	Diretoria	de	Instrução	Pública	de	Mato	Grosso,	como	estoque	ou	como	exemplares	a	serem	
adquiridos. Com relação às Cartas de ABC, não apenas surpreende o seu uso por décadas como impressiona a 
quantidade	de	exemplares	no	estoque	do	almoxarifado,	em	1925.	Este	fato	confirma	que,	apesar	do	persistente	
discurso	a	favor	dos	métodos	de	marcha	analítica,	muitos	alunos	matriculados	nas	escolas	públicas	primárias	
mato-grossenses eram iniciados no mundo da escrita pelas Cartas de ABC.

De maneira geral, constata-se que os modelos de livros de alfabetização e leitura que começam a surgir 
no	final	do	século	XIX	vão	negar	esses	silabários.	Alvo	de	críticas	por	seus	pósteros,	as	Cartas	de	ABC	vão	
gradativamente	sendo	substituídas	por	produções	nacionais	de	cartilhas	que	surgem	no	final	do	século,	
como	o	“Primeiro	livro	de	leitura”	de	Abílio	Cesar	Borges,	o	“Methodo	racional	e	rápido	para	aprender	a	ler	
sem	soletrar”,	de	João	köpke,	o	“Primeiro	livro	de	leitura”	de	Felisberto	de	Carvalho,	a	“Cartilha	Nacional”	
de	Hilário	Ribeiro	e	“Cartilha	da	Infância”	de	Thomaz	Galhardo,	produzidos	no	final	do	século	XIX,	mas	que	
ainda	dialogam	com	representações	e	formatos	construídos	anteriormente.

2 Para aprofundamento do tema ver Hébrard (1990); Mortatti (2000); Frade (2010); Alcanfor (2016).
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Uma nova “geração” de autores de livros didáticos

Thomaz Paulo do Bom Sucesso Galhardo (1852-1904) iniciou a carreira de professor primário em 1870, 
lecionando em diversas províncias do Estado de São Paulo, antes mesmos de formar-se na segunda turma 
da Escola Normal de São Paulo (1876)3.

Como	professor,	Thomaz	Galhardo	exercia	presença	constante	no	meio	da	 intelectualidade	paulista.	
Escreveu	na	 imprensa	 sobre	as	 temáticas	educacionais,	 esteve	à	 frente	das	primeiras	associações	e	
agremiações	de	funcionários	públicos,	assumiu	cargos	importantes	na	diretoria	de	instrução	pública	paulista	
e destacou-se dentre os mais reconhecidos autores de livros escolares.

“Cartilha	da	 Infância”	 inaugura	 sua	 série	graduada	de	alfabetização	e	 leitura	 “Na	escola	e	no	 lar”,	
completando	a	trilogia	com	o	“Segundo	livro	de	leitura	para	a	infância”	(1895)	e	“Terceiro	livro	de	leitura	
para a infância” (1902). As séries graduadas de leitura foram criadas para atender ao novo modelo didático-
pedagógico da escola primária. Compostas de três, quatro e até cinco livros de leitura de uma mesma 
autoria,	esses	livros	garantiam	a	continuidade	dos	conteúdos	por	lições	e	temas,	com	base	em	uma	nova	
concepção	de	vida	social,	que	precisava	ser	aprendida	na	escola,	do	primeiro	ao	último	ano	escolar.

A	expansão	do	ensino	público	primário,	como	um	acontecimento	inaugurador,	bem	como	a	demanda	de	
livros escolares daí procedente, mobilizou toda uma geração que se debruçou sobre essa produção. Além 
disso,	a	valorização	das	experiências	pedagógicas	desses	sujeitos	passou	a	ser	fortemente	considerada	por	
parte dos editores como critério de escolha dos autores. Por conseguinte, a seleção voltava-se para aqueles 
que acompanhavam os avanços pedagógicos dos países nos quais a alfabetização se estendia para a grande 
maioria da população.

Para	além	das	políticas	econômicas	e	educacionais	que	regem	essa	produção,	Bittencourt	(2004)	afirma	
que	a	história	do	 livro	didático	brasileiro	 tem	demonstrado	que	existem	preconceitos	em	relação	aos	
intelectuais	que	se	dedicam	às	edições	escolares,	considerada	uma	produção	menor,	um	trabalho	secundário	
no currículo acadêmico.

No século XIX e início do XX, período dessa produção, a situação não era muito diferente. Mesmo 
assim, conclui Bittencourt (2004), esse movimento atraiu o interesse de uma nova geração de autores de 
livros didáticos que começou a despontar em torno dos anos 1880 diferentemente da primeira geração 
de autores, do começo do século, preocupados com a organização dos cursos secundários e superiores, 
delimitando o lugar de sua produção junto às classes dirigentes do país, portanto, aos colégios de formação 
das elites.

Já a segunda geração de autores de livros didáticos estava interessada numa produção dos saberes para a 
escola	elementar.	Era	composta	por	proprietários	de	instituições	de	ensino	particular,	por	egressos	dos	cursos	
de	Direito	e	Medicina,	por	sujeitos	que	assumiram	cargos	técnicos	na	instrução	pública	e,	principalmente,	
por professores formados pelas Escolas Normais. Além da formação e origem desses sujeitos, na maioria dos 
casos,	somava-se	a	experiência	docente	com	as	séries	iniciais,	cujo	elemento	foi	fundamental	para	comporem	
seus livros de alfabetização e leitura.

O	autor	de	uma	obra	didática	deve	 ser,	 em	princípio,	um	seguidor	dos	programas	oficiais	

propostos	pela	política	educacional.	Mas,	além	da	vinculação	aos	ditames	oficiais,	o	autor	é	

dependente	do	editor,	do	fabricante	do	seu	texto,	dependência	que	ocorre	em	vários	momentos,	

iniciando pela aceitação da obra para publicação e em todo o processo de transformação do 

seu manuscrito em objeto de leitura, um material didático a ser posto no mercado (BITTEN-

COURT, 2004, p.479).

3 Sobre a trajetória de Thomaz Galhardo, consultar Alcanfor (2016).
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Faz-se, portanto, importante identificar o grupo de intelectuais que, em defesa de um projeto 
político	educacional	brasileiro,	 sujeitaram-se	às	 imposições	do	poder	educacional	e	das	editoras.	Neste	
grupodestacam-se	precursores	de	séries	graduadas	de	 leitura	como	Abílio	Cesar	Borges,	Hilário	Ribeiro,	
Felisberto de Carvalho, João Köpke, Romão Puiggari, Arnaldo de Oliveira Barreto e Thomaz Galhardo, fazendo 
emergir	uma	nova	identidade	social	de	um	grupo	socioprofissional	a	partir	de	suas	experiências	no	magistério	
primário e no interior de uma rede de sociabilidades, voltada para a produção de livros de alfabetização e 
leitura para o ensino.

Ao inventariar a história do livro didático, Alain Choppin4 destacou, já no início de suas pesquisas, a 
importância de situar a produção didática em uma dimensão mais ampla, para além dos estudos limitados 
ao	conteúdo	das	obras.	Esse	tipo	de	análise	pressupõe	compreender	primeiramente	que	o	livro	escolar	é	um	
objeto, cuja fabricação evolui de acordo com o progresso das técnicas de fabricação do livro, das mudanças 
do	mundo	da	edição,	dos	contextos	políticos,	econômicos	e	legislativos.	Mas	é	importante	ressaltar	que	o	
livro	didático	deve	ser	entendido	como	suporte	privilegiado	do	conteúdo	educativo,	além	de	um	importante	
instrumento pedagógico.

As	 investigações,	 sob	uma	perspectiva	histórica,	possibilitam	a	compreensão	da	complexidade	e	das	
especificidades	do	livro	didático,	tendo	como	princípio	norteador	o	cuidado	em	estabelecer	sua	distinção	
quanto aos demais impressos.

Essa distinção, que se inscreve na natureza singular desse objeto, pode ser entendida, como indica 
Choppin (2009), sob quatro perspectivas diferentes, mas complementares: primeiramente, pela multiplicidade 
de	denominações	que	são	utilizadas	para	 identificá-lo	 (livros	de	 leitura,	compêndios,	manuais	didáticos,	
cartilhas,	antologias,	epítomes,	florilégios,	seletas,	livro	do	aluno,	manual	do	professor	etc.),	por	meio	das	
quais	se	estabelecem	suas	funções	ou	usos;	a	segunda	perspectiva	tem	a	ver	com	o	campo	semântico,	os	
limites	e	as	fronteiras	que	separaram	o	“território”	dos	manuais	escolares	e	das	categorias	editorias	vizinhas,	
por	exemplo,	a	literatura	infantil;	a	terceira	é	sobre	os	suportes	do	manual	e	suas	modalidades	de	difusão	e	
formas	de	utilização;	o	quarto	e	último	aspecto	diz	respeito	às	questões	ligadas	à	categorização	e	à	tipologia	
desse objeto em constante mutação.

Compreender o manual escolar em uma perspectiva do leitor também é fundamental para apreender 
as mudanças produzidas nos séculos XIX e XX, assim como os fatores que provocaram uma renovação 
das técnicas de impressão, reconhecendo o livro escolar como instrumento de base para a difusão e a 
democratização do ensino. Além disso, sua origem tem a ver especialmente com a formação dos Estados 
nações,	o	advento	do	capitalismo	da	edição	e	a	difusão	dos	novos	métodos	de	ensino	(CHOPPIN,	2009).

Aspectos da produção e circulação da “cartilha da infância”

Devido	à	dificuldade	em	inventariar	as	edições	da	“Cartilha	da	Infância”,	especificamente	quanto	à	sua	
primeira edição, constatamos na pesquisa realizada, após uma vasta procura na imprensa do século XIX e XX, 
que	sua	primeira	edição	data	de	1888,	a	segunda	de	1891,	ambas	pela	Teixeira	&	Irmão	–	Editores.	A	partir	de	
1894, a Editora Francisco Alves comprou os direitos de publicação e editou a Cartilha até 1992, totalizando 
233	edições.

4 No II SIHELE, ocorrido em 2013 na Universidade Federal de Minas Gerais, Circe Bittencourt sintetiza a trajetória do professor e pesquisador 
francês, Alain Choppin, em texto de homenagem póstuma, mensurando o seu legado como historiador e educador. Pioneira no Brasil 
nas pesquisas sobre o livro didático como fontes históricas, e a principal divulgadora dos procedimentos teóricos e metodológicos 
desenvolvidos por Choppin, para análise desse objeto, a pesquisadora afirma a importância desse legado construído desde a década 
de 1970, condensado em vários artigos deixados pelo pesquisador francês, os quais mudaram profundamente a forma de se analisar a 
literatura escolar. Para a compreensão dos procedimentos de análise do livro didático, desenvolvidos por Alain Choppin, mencionamos 
seus principais textos: L’histoire des manuels scolaires: une approche globale (1980); Le livre scolaire (1986); O historiador e o livro 
escolar (2002); História dos livros e das edições didáticas: sobre o estado da arte (2004); Políticas dos livros escolares no mundo: 
perspectiva comparativa e histórica (2008); O manual escolar: uma falsa evidência histórica (2009).
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Quadro 1	–	Edições	localizadas	da	“cartilha	da	infância”

ANO NÚMERO DE EDIÇÃO ARQUIVOS

1888 1ª edição Jornal	“A	Província	de	São	Paulo”

1891 2ª ed. Jornal	“O	Estado	de	S.Paulo”

1908 41ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1911 58ª ed. Biblioteca Nacional de Maestros

1924 109ª ed. CRE Mario Covas

1938 140ª ed. Biblioteca do livro didático – FEUSP

1939 141ª ed. Biblioteca do CPP Sud Mennucci

1947 162ª ed. Acervo	LIHED

1953 178ª ed. Acervo	LIHED

1956 (s.n.) Fundação Biblioteca Nacional 

1957 189ª ed. Arquivo	Histórico	do	livro	escolar

1961 205ª ed. Biblioteca do livro didático/FEUSP

1962 (s.n.) Fundação Biblioteca Nacional

1964 210ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1964 212ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1969 220ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1971 221ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1973 222ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1979 226ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1987 228ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1988 230ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1989 232ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

1992 233ª ed. Fundação Biblioteca Nacional

Quadro 2	–	Número	de	edições	da	cartilha	da	infância	por	período

PERÍODO DAS EDIÇÕES QUANTIDADE DE EDIÇÕES MÉDIA DE EDIÇÕES POR ANO

TEIXEIRA & IRMÃO-EDITORES 

1888 – 1893 2	a	3	edições	em	cinco	anos

EDITORA FRANCISCO ALVES

1894 – 1908 37	edições	em	14	anos 2	a	3	edições	por	ano

1908 – 1924 68	edições	em	15	anos 4	a	5	edições	

1924 – 1939 31	edições	em	14	anos 2	edições	

1939 – 1947 22	edições	em	9	anos 2	edições

1947 – 1953 16	edições	em	6	anos 2	edições

1953 – 1957 11	edições	em	4	anos 2	edições

1957 – 1961 16	edições	em	4	anos 4	edições

1961 – 1964 07	edições	em	3	anos 2	a	3	edições

1964 – 1969 10	edições	em	5	anos 2	edições

1969 – 1979 06	edições	em	10	anos

1979 – 1992 07	edições	em	13	anos

A	tabela	foi	elaborada	com	base	nas	edições	que	localizamos	nos	acervos.	Quanto	ao	número	de	edições	por	ano,	trabalhamos	com	um	
valor	aproximado.
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Com	base	nos	dados	acima	coletados,	tivemos	informações	de	vinte	e	três	edições	da	Cartilha	da	Infância,	
entre	1888	e	1992,	das	quais	acessamos	vinte	exemplares.	Os	números	consultados	e	apresentados	na	
tabela 1 e 2 são muito reveladores quanto à sua produção e circulação. Primeiro, evidencia a permanência 
de uma prática escolar por pelo menos cento e quatro anos, apesar das mudanças ocorridas nos métodos 
de	alfabetização	e	leitura.	Segundo,	a	média	de	edições	publicadas	por	ano,	é	um	importante	indício	da	
circulação e uso deste livro por tantas décadas e de forma contínua.

Outra evidência é quanto ao papel dos editores no processo de produção da Cartilha. No período em que 
foi	editada	pela	Teixeira	&	Irmão	–	Editores	(1888-1893),	a	Cartilha	provavelmente	teve	poucas	edições,	mesmo	
sendo	aprovada	pelo	Conselho	Superior	de	Instrução	Pública	de	São	Paulo	e	adotada,	na	sequência,	para	o	
ensino	público,	no	início	do	ano	de	1888	(A	PROVÍNCIA	DE	SÃO	PAULO,	INSTRUÇÃO	PÚBLICA,	14/02/1888).

Com	a	instalação	de	uma	filial	da	livraria	Francisco	Alves	em	São	Paulo,	no	ano	de	1894,	o	número	de	
edições	da	Cartilha	aumentou	consideravelmente.	No	mesmo	ano,	a	editora	comprou	os	direitos	de	publicação	
da	Cartilha,	lançando	inicialmente	uma	nova	edição	de	20.000	exemplares5.

Essa	tiragem	justifica-se	pelo	fato	do	editor	ter	conquistado	um	potencial	comprador,	a	Diretoria	de	
Instrução	Pública	de	São	Paulo,	sonho	de	todas	as	casas	editoriais	do	período.	No	entanto,	as	relações	
entre	editora	e	Estado	não	se	efetivaram	apenas	pela	influência	política	de	Francisco	Alves,	lembrando	
que,	neste	período,	Thomaz	Galhardo	exercia	o	cargo	de	oficial	maior	da	Diretoria	de	 Instrução	e	era	
membro	do	Conselho	Superior	de	Instrução	Pública,	órgão	responsável	pela	seleção	dos	livros	escolares	
para	as	escolas	do	Estado	de	São	Paulo.A	relação	que	Thomaz	Galhardo	estabeleceu	com	o	núcleo	do	
poder	 foi	determinante	para	que,	 tanto	a	 “Cartilha	da	 Infância”,	 como	os	 livros	de	 leitura	que	viriam	
posteriormente,circulassem	nas	escolas	públicas	com	o	“selo”	de	aprovação	dos	órgãos	competentes	de	
fiscalização	da	literatura	escolar.

Além	disso,	Thomaz	Galhardo	soube	equacionar	sua	experiência	pedagógica	como	professor	primário	a	
uma demanda de mercado de manuais escolares – da segunda metade do século XIX – que visava não mais 
apenas	à	figura	do	professor,	mas	que	percebe	o	papel	do	aluno	nesse	processo.	Nesse	sentido,	“o	aluno	era	
(e	ainda	é)	um	público	compulsório,	mas	assumi-lo	como	consumidor	direto	do	livro	significava,	para	autores	
e	editores,	atender	a	novas	exigências,	transformando	e	aperfeiçoando	a	linguagem	do	livro”	(BITTENCOURT,	
2004, p.483).

A	partir	da	segunda	edição	 (1891),	a	 “Cartilha	da	 Infância”	 sofreu	modificações	e	 foi	ampliada	pelo	
professor	Romão	Puiggari,	recém-formado	pela	Escola	Normal	de	São	Paulo.	O	jovem	professor	afirmava	
que	o	método	de	leitura	organizado	pelo	professor	Thomaz	Galhardo	oferecia	vantagens	extraordinárias	
sobre todos os métodos até então empregados nas escolas brasileiras.

Entretanto, alguns defeitos encontramos nele, e a prática, que temos do ensino, animou-nos a 

corrigi-los.	Se,	depois	de	escrito	o	método,	tivesse	seu	ilustre	autor	continuado	no	exercício	do	

magistério, a ele cabia esta correção. Mas outros labores ocupam seu precioso tempo. Assim, 

permita o distinto mestre que o mais humilde de seus discípulos termine a obra, por ele tão bri-

lhantemente	começada	(PUIGGARI	apud	GALHARDO,	1911,	p.04).

A	segunda	versão	modificada	por	Romão	Puiggari	permaneceu	em	várias	edições	cotejadas	da	“Cartilha	
da Infância”, compreendendo o período de 1892 a 1992. No artigo do jornal O Estado de S. Paulo, de 1892, 
Tancredo do Amaral diz que, estando já em sua 2ª edição, a Cartilha da Infância foi introduzida em grande 
número	de	escolas	públicas	e	particulares,	apresentando	a	metodologia	empregada,	conforme	fez	Thomaz	
Galhardo	no	prefácio	“Ao	leitor”.

5 Contrato firmado a 03 de abril de 1894. Livro de contrato da editora Francisco Alves. Arquivo do LIHED/UFF.
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Práticas de alfabetização na “cartilha da infância”

No	texto	 introdutório	 “Ao	 leitor”,	presente	na	 “Cartilha	da	 Infância”,	Galhardo	 (1911)	afirma	que	os	
modernos	sistemas	de	ensino	de	leitura,	conquanto	baseados	sobre	o	método	silábico,	ora	muito	prolixos	ora	
muito	resumidos,	não	produzem	o	resultado	a	que	se	propõem	que	é:	“ensinar	a	ler	bem,	no	menor	espaço	
possível de tempo”.

Reconhecendo esses inconvenientes e defendendo o método da silabação como o mais apropriado para 
a conjuntura educacional brasileira, o autor enfatiza que dos três métodos de ensino da leitura (antigo ou 
da soletração, moderno ou da silabação, e moderníssimo ou da palavração), optou-se na Cartilha pelo meio 
termo,	em	cuja	base	foi	escrito	o	presente	sistema.	O	autor	dá	as	seguintes	razões	para	a	escolha	desse	método:

O método antigo é o método do absurdo.

Parece que ainda bate em nossos ouvidos a toada monótona das crianças a repetirem cantaro-

lando a multidão de sílabas sem sentido das antigas cartas de A B C!

Condenado pelo seu próprio absurdo com o qual martirizavam-se míseras crianças, lastimável é 

que, em algumas de nossas escolas, retardatárias em acompanhar o progresso do ensino, ainda 

se	ouça	a	voz	infantil	proferir	com	penoso	acento,	e	como	que	implorando	compaixão;	b-a-ba;	

b-e-be; b-i-bi; b-o-bo; b-u-bu.

E,	após	esta,	vem	outra	e	outra	e	mais	outra	carta	de	sílabas	desconexas,	durante	quatro,	seis,	oito	

meses até a intitulada carta de nomes, já decorada por todos os alunos da aula, que a ouviram 

cantarolar por muito tempo aos mais adiantados.

Péssimo sistema esse.

O próprio governo deve, por humanidade, proibir que o primeiro ensino seja ministrado por 

modo tal.

Quanto ao método da palavração, não julgamos por enquanto de vantagem a sua aplicação, em 

vista do estado atual do ensino primeiro do país.

Fizemos	também	experiências	sobre	os	métodos fônicos, fonotípico e outros, mas sem colher os 

resultados admiráveis do emprego do método silábico, seguido de imediata aplicação das sílabas 

em palavras, e da aplicação destas em frases curtas e de fácil compreensão.

Muita paciência nos foi preciso empregar para conseguir o nosso desideratum; e só quem se vota 

a	iguais	trabalhos	pode	ajuizar	as	dificuldades	inumeráveis	com	que	luta	aquele	que	escreve	

livros desta natureza.

Procuramos	ser	metódico,	apesentando	as	dificuldades	gradativamente,	e	intercalando	em	todos	

os	exercícios,	para	evitar	esquecimento	por	parte	do	aluno,	os	elementos	conhecidos	nas	lições	

anteriores. É a recordação contínua.

Apresentamos, salteadas, todas as sílabas para evitar a decoração inconsciente, que consegue 

idiotizar meninos inteligentes e ativos. É a indecoração constante.

Não temos necessidade de repetir que nosso trabalho tem por base o método silábico; e que, 

conseguintemente, com este sistema não se deve consentir que as crianças soletrem, senão que 

pronunciem	as	sílabas,	reunindo-as	após	para	a	formação	dos	vocábulos,	cuja	significação,	em-

bora	sabida	por	vulgar,	será	dada	pelo	professor	(GALHARDO,	1911,	p.07-08,	GRIFOS	DO	AUTOR).

Os	primeiros	editores	da	“Cartilha	da	Infância”,	Teixeira	&	Irmão,	também	veicularam	anúncios	na	imprensa	
dizendo	que	este	trabalho	de	Thomaz	Galhardo,	baseado	no	“método	racional”,	era	“pouquíssimo	diferente	
da	Cartilha	Maternal	de	João	de	Deus”.	Obtinha-se	com	ele	“maravilhosos	resultados”,	pois	a	silabação	era	
efetivamente	o	“meio	termo	sensato	e	profícuo	para	aprender	a	ler”.	Até	mesmo	as	“mães	de	família,	com	um	
pouco	de	paciência”	poderiam	ensinar	seus	filhos	a	lerem	em	pouco	tempo	(A	PROVÍNCIA	DE	SÃO	PAULO,	
LIVROS	E	PUBLICAÇÕES	DIVERSAS,	25/01/1888).
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Convém	assinalar	que	o	método	empregado	na	“Cartilha	da	Infância”	buscava	a	rapidez	na	aquisição	
do	código	alfabético,	o	que	fazia	a	excelência	de	um	método	para	o	público	em	geral.	Isto	porque,	não	
podemos	esquecer	que	existia	outro	mercado,	frequentemente	subestimado,	da	educação	doméstica.

Esse cruzamento entre o mercado escolar e o mercado doméstico tende a desaparecer, ao longo do 
século XIX, com a escolarização em massa, a organização dos programas de ensino, a divisão em séries, 
entre	outras.	No	entanto,	como	bem	lembra	Choppin	(2009),	essa	estratificação	não	se	efetuou	de	maneira	
uniforme, uma vez que esse entrelaçamento variou de acordo com a demanda de ensino.

Além	disso	os	editores	e	os	autores,	por	sua	vez,	tinham	interesse	por	razões	essencialmente	econômicas	
em	apagar	a	distinção	entre	ensino	doméstico	e	ensino	escolar,	o	que	fez	com	que	um	grande	número	de	
livros	fosse	conhecido	por	esses	dois	públicos	consumidores,	já	que	os	“editores	frequentemente	assinalam	
a	natureza	dual	de	seu	leitor	na	primeira	capa	ou	na	página	do	título”	(CHOPPIN,	2009,	p.28).

Notemos	quanto	a	esse	último	aspecto,	que	o	próprio	título	da	série	de	livros	de	leitura	de	Thomaz	
Galhardo,	“Na	escola	e	no	lar”,	sugere	essa	dualidade.	Neste	mercado	da	educação	doméstica,	adotam-
se os livros produzidos aos primeiros anos do ensino escolar e as mãessão frequentemente considerada 
dignas de assumir a responsabilidade dessas aprendizagens, ainda que sem competência técnica particular 
(HÉBRARD,	1995;	CHARTIER,	2005).

É também a este mercado legítimo e atuante que Thomaz Galhardo, em sua Cartilha, dedica o prólogo 
“Duas	palavras	às	mães	de	família”.	Ao	dirigir-se	a	esse	público,	Galhardo	esclarece	sobre	os	propósitos	
de se alfabetizar uma criança, evidenciando o papel da escola e principalmente do professor nessa tarefa 
cheia de obstáculos que se revela o ensino da leitura. Para ele, esses obstáculos têm diversas causas, 
“algumas	das	quais	são	relativas	à	péssima	organização	das	escolas;	outras,	à	deficiência	da	maior	parte	
dos	sistemas	de	leitura	existentes;	outras,	aos	vícios	adquiridos	pelas	crianças	no	primeiro	ensino	que	lhes	
é	ministrado	no	lar”	(GALHARDO,	1911,	p.07).

O	autor	chama	a	atenção	para	este	último	quesito,	considerando	que	na	maioria	das	vezes	as	crianças	
são mandadas à escola com o conhecimento prévio das letras do alfabeto, ensinadas em casa, ou em alguns 
casos havendo decorado a tradicional carta de sílabas, mas sem saber aplicar, tanto o alfabeto como as 
sílabas,	aos	seus	respectivos	sinais	gráficos.

Para Galhardo (1911, p.07) ensinamentos prévios desse tipo causam desastroso inconveniente, pois, 
na	tentativa	de	fazerem	um	bem,	as	mães	causam	um	grande	mal	aos	seus	filhos,	obrigando	“o	professor	
a	dois	trabalhos:	o	de	desfazer	para	tornar	a	fazer;	desensinar,	para	tornar	a	ensinar”,	já	que	“os	vícios	
adquiridos	na	primeira	aprendizagem	são	os	de	mais	difícil	extinção”.	Por	conseguinte,	é	preferível	que	as	
mães	mandem	seus	filhos	à	escola	completamente	ignorantes,	a	mandá-los	viciados	pela	antiga	soletração.	
No entanto, se as mães possuem o domínio do método empregado em seu trabalho, não há nada que 
desabone a iniciação aos rudimentos da leitura e escrita.

Passadas	as	orientações	e	explicações	a	respeito	do	método	silábico,	seguem-se	as	trinta	e	três	lições	da	
Cartilha	da	Infância	numa	estrutura	linear,	assentada	na	ordem	de	lições,	seguidas	de	exercícios	e,	ao	final,	
pequenas histórias e poemas para o treino da leitura, que preveem, ao longo dessa divisão de trabalho,  
o domínio do código silábico alfabético pelo aluno.

A	ordem	não	é	aleatória,	 iniciando	pelas	 “vozes	primitivas”	a, e, i, o, u,	 consideradas	 “puras”.	Na	
sequência, a atenção é dada para o valor fônico da sílaba pela enunciação da letra, a apresentação 
das	 “famílias”	silábicas,	 repetidas	na	sua	maioria	por	 três	vezes	e	em	ordem	diferenciada,	seguidas	
dos	vocábulos	separados	em	sílabas,	acompanhadas	de	uma	ordem	de	exercícios	de	leitura.	Nesses	
exercícios,	gradativamente	combinam-se	as	sílabas	em	palavras	a	cada	lição,	desde	as	primeiras	páginas	
(ex.:	bota,	 tatu,	botija,	etc.),	 fechando	cada	sequência	com	recapitulações.	As	 leituras	são,	portanto,	
apresentadas	por	 famílias	de	 “sons”	 e	o	 tempo	usado	com	as	 sílabas,	 classificadas	por	dificuldade,	
alonga-se	consideravelmente.	Apenas	no	final	das	lições	vem	o	alfabeto,	ora	na	sequência,	ora	salteado,	
em forma de letra bastão e de imprensa.
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Seguindo as trilhas de Chartier (2005, p.25), a aquisição ordenada por todas as correspondências 
gráfico-fônicas	coloca-se	como	pré-requisito	necessário	à	entrada	da	leitura.	Assim,	aquele	que	conhece	
“os	princípios”	das	correspondências	letras-sons	tem	a	chave	de	todas	as	leituras.	Mas,	“para	chegar	às	
palavras e às frases que dão acesso ao sentido, o leitor deve compreender como são constituídas as 
unidades elementares do oral, das sílabas e aprender a lê-las sem erro”.

Como	nesta	etapa	da	aprendizagem,	pressupõe-se	pelo	método	proposto	que	as	crianças	já	estão	lendo,	
mesmo	que	ainda	seja	uma	leitura	escandida	e	artificial,	a	elas	são	oferecidas	leituras	de	textos	mais	longos.	
Seguem-se, então, na Cartilha de Galhardo, seis pequenas narrativas – A escola, A carta, A oração, A boca, 
Estrada de Ferro, Os filhos do pescador, sendo as duas primeiras estruturadas com as palavras separadas 
em sílabas. E três poemas: o primeiro sem título e os demais O amanhecer, Amanhece... – havendo neste 
último	uma	nota	explicativado	poema	extraído	do	Segundo	livro	de	leitura,	de	Thomaz	Galhardo,	cuja	obra	
é	a	mais	indicada	para	exercícios	de	leitura,	em	seguida	à	“Cartilha	da	Infância”.

Considerações finais

Com	base	nas	edições	que	consultamos	da	“Cartilha	da	Infância”,	de	1908	a	1992,	verificamos	que	pouco	
se alterou em sua materialidade. Até 1930, a obra tinha sessenta e três páginas, nas quais eram distribuídas 
as	trinta	e	três	lições	e	oito	histórias	para	o	exercício	de	leitura.	Constatamos	também,	no	processo	editorial	
ao	 longo	da	produção	da	Cartilha,	apenas	três	atualizações	nas	 imagens	das	histórias,	ganhando	tons	
mais	“infantis”	a	partir	da	década	de	1960.	Essas	correspondências	entre	imagem	e	texto	funcionam	como	
“protocolos	de	leitura	ou	lugares	de	memória	do	texto”,	caracterizadas	como	uma	leitura	que	exige	sinais	
visíveis	de	identificação,	portanto,	“mais	facilmente	decifráveis	por	parte	dos	leitores	inábeis”	(CHARTIER,	
1990, p.130).

A	“Cartilha	da	Infância”	surpreende	por	suas	particularidades	formais	–	tipográficas	–	quase	estáticas,	
por	tantas	décadas.	A	partir	da	relação	entre	texto,	livro	e	compreensão	emerge	outro	aspecto	que	condiz	
com	a	história	das	práticas	de	leitura.	Trata-se	dos	usos	dos	textos,	que	dizem	respeito	às	marcas	textuais:	
“estável	na	sua	letra	e	fixo	na	sua	forma”,	tornando-o	objeto	de	leituras	contrastantes,	já	que	um	livro	muda	
“enquanto	muda	o	seu	modo	de	leitura”	(CHARTIER,	1990,	p.131).

Para	o	historiador	da	educação,	quanto	aos	aspectos	pedagógicos,	a	“lição”	e	o	“exercício”,	como	se	
apresentam	na	“Cartilha	da	Infância”,	evocam	as	duas	noções	que	ordenam	o	programa	destes	assuntos,	
que	são	“saber”	e	“competência”.	“Se	‘saber’	e	‘competência’	formam	um	sistema	de	tensões	que	questionam	
a	escola	contemporânea,	‘lição’	e	‘exercício’	constituem	as	bases,	frequentemente	paradoxais,	às	vezes	
contraditórias,	mas	sempre	complementares,	das	práticas	escolares”	(HÉBRARD,	2007,	p.12).

Esse modelo que se estruturou ao longo do século em um tronco comum, ou seja, da escola obrigatória, 
postulou	a	tradição	da	lição	e	a	tradição	do	exercício,	uma	vez	que	“a	lição	é	a	ordem	do	saber	que	só	se	
exprime	quando	perfeita.	O	exercício,	ao	contrário,	é	esta	autorização	que	a	instituição	dá	ao	aluno,	de	
mostrar	suas	tentativas,	seus	esforços,	seus	fracassos,	suas	dificuldades”	(HÉBRARD,	2007,	p.18).

Mas o que sustentou a permanência dessa tradição, ou melhor, o que garantiu a circulação e o uso da 
“Cartilha	da	Infância”	por	mais	de	um	século?

Provavelmente, o modo singular com que Thomaz Galhardo se apropriou de estratégias editoriais e 
mercadológicas,	ou	mesmo,	o	modo	 inventivo	com	que	modificou	aquelas	estratégias	visando	à	maior	
efetividade	das	suas	escolhas	práticas,	talvez	expliquem	esse	fenômeno.	Ele	não	se	preocupou	em	seguir	
o debate acalorado sobre os métodos de alfabetização e de leitura instaurado no cenário educacional 
brasileiro	no	final	do	século	XIX.	Tampouco	importou-se	em	negar	sua	inclinação	aos	métodos	“tradicionais”	e	
de marcha sintética, tão combatidos por seus pares que apregoavam o uso dos métodos de marcha analítica.

Essas	disputas	demarcaram	um	espaço	 conflituoso	no	qual	 tentou-se	 seguidamente	estabelecer	
tipologias de métodos, opondo inovação e tradição e, a cada grande etapa da história do ensino da leitura, 
ordenaram-se os diferentes métodos em sistemas de oposição binária.
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A missão de alfabetizar cidadãos: formação e atuação  
de Judith Tranjan no Instituto de Educação

Priscila de Araujo Garcez
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Resumo: Refletir	 sobre	as	práticas	alfabetizadoras	de	 Judith	Tranjan	na	Escola	Primária	do	 Instituto	de	
Educação, entre os anos de 1940 e 1941 é o objetivo deste artigo. Egressa da mesma instituição desempenhou 
papel importante no ensino da leitura e da escrita em sintonia com os ideais da Escola Nova. O período como 
discente do Instituto foi marcado por mudanças políticas e educacionais no Brasil, tendo como personagem 
principal	o	educador	Lourenço	Filho	e	suas	novas	formas	de	pensar	e	fazer	educação	que	influenciaram	
nas	concepções	sobre	alfabetização	da	época.	Nesse	sentido,	como	o	projeto	pedagógico	de	formação	de	
professores	do	Instituto	influenciou	o	trabalho	de	Judith	com	a	alfabetização?	Dialogo	especialmente	com	
Lopes	(2006),	Mignot	(2014)	e	Mortatti	(2000;	2004)	para	compor	a	historiografia	da	alfabetização	do	ponto	
de vista de uma educadora que aplicou as teorias estudadas em uma instituição considerada escola modelo.
Palavras-chave:	História	da	alfabetização.	Instituto	de	Educação.	Judith	Tranjan.

A formação de professoras no Instituto de Educação

[...]	o	 Instituto	de	Educação	consagrou-se	como	um	centro	de	excelência	na	preparação	do	

magistério primário e um referencial para todo o país. Nas três décadas que se seguiram à sua 

criação, continuou a atrair moças, em sua grande maioria de classe média, com perspectivas de 

continuar	seus	estudos	e	abraçar	uma	das	profissões	que	socialmente	mais	convinham	à	mulher.	

(LOPES, 2006, p.29)

O	texto	de	Lopes	(2006)	apresenta	alguns	elementos	que	compunham	o	ideal	da	professora1 desejada 
desde	o	ingresso	até	a	saída	da	instituição:	de	classe	média	(nas	entrelinhas,	de	boa	família),	disposta	a	exercer	
o magistério com amor e a prosseguir nos estudos. Aos quatorze anos, Judith já dispunha das características 
que	correspondiam	ao	ideal	da	futura	mestra	para	ingressar	no	Instituto:	“Eu	entrei	pro	Instituto	de	Educação	
em 1932. Fiz os seis anos porque eram seis2, mas poderia continuar fazendo mais dois que eram da Escola 
de Professores3.” (TRANJAN, 2015)

Considerando que o que está em jogo nas memórias relaciona-se ao sentido da identidade individual e do 
grupo	(POLLACK,	1989),	as	lembranças	de	Judith	evocam	concepções	políticas	e	a	mentalidade	pedagógica	
presentes na formação professoras. Pertencer a esse mundo da normalista representava estar inserida em um 
projeto mais amplo, em um investimento político idealizado para a formação da professora que lecionaria no 
ensino primário e seria a responsável pela instrução da criança, ou, nas palavras do discurso escolanovista: 
“adaptada	às	novas	tendências	pedagógicas.”	(LOPES,	2006)

Antes do ingresso na instituição, Judith se submeteu a um rigoroso processo seletivo. Ainda, conforme 
Lopes	(2006),	primeiramente,	era	feita	uma	avaliação	por	uma	junta	médica	que	examinava	pele,	estatura,	
peso	e	o	perímetro	toráxico.	Em	seguida,	exames	minuciosos	do	aparelho	respiratório	e	circulatório,	visão,	

1 O Decreto nº 5.000, de 11 de julho de 1934, artigo 60, do Departamento de Educação restringiu a matrícula masculina a 10% do total 
de aprovados, o que significava na prática, um público predominantemente de moças. (VIDAL apud LOPES, 2006) Nessa perspectiva, 
trabalharei com os substantivos no feminino (a normalista, a professora, etc).

2 Embora os documentos apontem para o tempo de cinco anos na Escola Secundária e mais um do Curso Complementar, nas memórias de 
Judith “os seis anos” ficaram marcados como referência temporal mais significativa para delimitar suas vivências anteriores à Escola 
de Professores.

3 Lopes (2006) comenta que apesar da mudança da nomenclatura para Escola de Educação, a partir da criação da Universidade do Distrito 
Federal, em 1935, o termo Escola de Professores era mais adotado na prática por ser mais tradicional e significativo para as ex-alunas 
que entrevistou.
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audição	e	fonação.	Completava-se	com	esqueleto,	articulações,	sistema	nervoso	e	aparelho	de	mastigação.	
Vencida	a	primeira	etapa,	as	candidatas	eram	submetidas	a	testes	de	inteligência	nos	moldes	do	Exército	
Americano. Depois, faziam uma prova escrita de Aritmética e Português. Após a prova escrita passavam 
pelas	arguições	classificatórias	de	Aritmética,	Português,	Ciências,	Geografia	e	História	Pátria.

Diante das fases para a seleção das candidatas, é perceptível a rigidez dos critérios de apuração para 
ocupar a vaga de discente. O evento possuía tamanha relevância para as jovens que, segundo Judith (2015), 
o dia que fez a prova foi repleto de tensão, algumas candidatas passaram mal pelo nervosismo e cobrança 
da	família.	Apesar	do	desafio,	ela	considerava-se	“preparada”,	visto	que	frequentou	a	escola	desde	os	dois	
anos de idade. Assim, conquistou a vaga já na primeira tentativa promovendo o orgulho dos pais.

O ano de ingresso de Judith na instituição coincide com a assunção de Manoel Bergstrom Lourenço Filho 
ao	cargo	de	direção	do	recém-criado	Instituto	de	Educação,	a	convite	de	Anísio	Teixeira.As	propostas	da	
Escola Nova defendidas pelos dois educadores encontraram terreno fértil no estabelecimento de ensino, 
pois era necessária uma reforma urgente do sistema educacional brasileiro com estudos e pesquisas que 
apontassem novos horizontes para a construção da modernidade do país. A esse respeito, Lourenço Filho 
(2002)	afirmou	em	seu	livro	Introdução ao Estudo da Escola Nova, publicado pela primeira vez em 1932:

Em	todos	os	tempos,	as	idéias	sobre	educação	e	as	práticas	de	ensino	têm	apresentado	variações.	

Em nossa época, mais intensas e constantes têm sido, sem que dêem sinal de esmorecer. Aqui 

nos	propomos	a	descrevê-las	em	passado	próximo,	examinando-lhes	as	razões,	a	situação	atual	

e as perspectivas que oferecem [...] Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático 

determinado, mas a todo um conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais 

do ensino. Inicialmente, esses princípios derivaram de uma nova compreensão de necessidade 

da	infância,	inspirada	em	conclusões	de	estudos	da	biologia	e	da	psicologia.	Mas	alargaram-se	

depois,	relacionando-se	com	outros	muito	numerosos,	relativos	às	funções	da	escola	em	face	

de	novas	exigências,	derivadas	de	mudanças	da	vida	social	(2002	p.57;	58)

O Manifesto dos Pioneiros, divulgado em 19 de março do mesmo ano foi considerado um marco histórico, 
“como	se	representasse	a	celebração	do	fim	de	uma	situação	indesejável	e	o	início	de	uma	nova	era	de	
reconstrução educacional e de transformação social.” (XAVIER, 2002, p.40) Judith fez parte dessa nova era 
ao integrar o quadro de alunas de um estabelecimento de ensino que se tornou celeiro do escolanovismo, 
onde	se	aplicavam,	na	prática,	teorias	pedagógicas	consideradas	vanguarda,	afinal,	a	mudança	tão	sonhada	
por Lourenço Filho deveria se iniciar pelo aperfeiçoamento da formação das professoras para as escolas 
primárias.

Segundo	Lopes	(2006,	p.51),	“a	materialização	dessa	proposta	ocorreria	a	partir	da	transformação	da	antiga	
Escola Normal em Instituto de Educação, sobretudo pela implementação de sua Escola de Professores, um 
curso em nível superior.” Inicialmente, Judith cumpriu os cinco anos da Escola Secundária e mais um do Curso 
Complementar	onde	adquiriu	uma	“cultura	geral	razoável”	que	possibilitou	o	prosseguimento	dos	estudos	
mais especializados. (LOPES, 2006, p.59)

As matérias que compunham os Programas de Ensino indicam o empenho em oferecer um curso secundário 
integrador	que	serviria	de	pré-requisito	ao	ingresso	na	Escola	de	Professores,	“uma	vez	que	o	papel	da	escola	
secundária era absolutamente relevante, no sentido de selecionar e desenvolver aptidões dos futuros mestres.” 
(LOPES, 2006, p.109)
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Tabela 1 – Matérias cursadas por Judith na Escola Secundária, entre os anos de 1932 e 1937.

ANO SÉRIE TURMA MATÉRIAS

1932 1ª série A Portuguez,	Francez,	Geographia,	História	da	Civilização,	
Mathemática, Sciências, Trabalhos Manuais, Desenho.

1933 2ª série 27 Português,	Francês,	Inglês,	História	da	Civilização,	Geografia,	
Matemática,	Ciências,	Desenho,	Música,	Trabalhos	de	Agulha.

1934 3ª série 31 Português,	Francês,	Inglês,	História	da	Civilização,	Geografia,	
Matemática,	Física,	Química,	História	Natural,	Desenho,	Trabalhos	
Manuais, 

1935 4ª série 49 Português,	Francês,	Inglês,	Latim,	História	da	Civilização,	Geografia,	
Matemática,	Física,	Química,	História	Natural,	Desenho,	

1936 5ª série 53 Português,	Latim,	História	da	Civilização,	Geografia,	Matemática,	
Física	,	Química,	História	Natural,	Desenho,	Higiene.

1937 Série	única
do Curso
Complementar

65 Literatura, Inglês, Psicologia, Estatística Aplicada à Educação, 
Filosofia,	Sociologia,	Ec.	Direito,	Desenho,	Higiene.	

Fonte: Livro da Secretaria do Instituto (1932-1938), disponível no Centro de Memória da Educação Brasileira/ISERJ.

Nota-se	o	 tempo	extenso	dedicado	aos	estudos	 secundários,	o	que,	 conforme	Lopes	 (2006,	p.109),	
possibilitava	a	observação	contínua	e	o	 “cuidadoso	estudo	 individual	do	aluno”,	 visto	que	o	 Instituto	
configurava-se	como	um	verdadeiro	laboratório	de	práticas	e	pesquisas	educacionais	com	rigoroso	controle	
de resultados dos processos didáticos preconizados pela Escola Nova. O tempo maior na instituição permitia 
uma observação mais apurada desse indivíduo a ser descoberto.

No impresso Arquivos do Instituto de Educação4,	volume	1,	edição	nº	3,	publicado	em	março	de	1937,	
Lourenço	Filho	teceu	algumas	considerações	sobre	os	Programas	de	Ensino	do	Instituto	de	Educação	com	
o	prefácio	intitulado	“A	formação	do	professorado	primário”.	No	que	diz	respeito	à	Escola	Secundária,	sua	
função	era	“seletiva	e	vocacional”,	com	a	exigência	de	que	os	estudos	fossem	feitos	desde	início,	no	próprio	
Instituto.	O	Curso	Complementar	correspondia	a	“um	sexto	ano	do	curso	secundário.”	(p.	289)	Neste	último,	
as	matérias	relacionadas	mais	especificamente	à	docência	(Psicologia,	Estatística	Aplicada	à	Educação	e	
Higiene)	dão	a	ideia	de	uma	transição	para	a	Escola	de	Professores	e	de	uma	introdução	aos	temas	que	
seriam	tratados	nos	dois	anos	consecutivos,	ao	mesmo	tempo	em	que	garantiam	profissionalização	mínima	
às alunas que não tencionassem prosseguir na Escola de Professores.

Após a 6ª série, ou Curso Complementar, as alunas deveriam se submeter a outro processo seletivo. Dessa 
vez,	uma	prova,	ainda	assim,	exigente:

O critério de aprovação era rigoroso, visto que só ofereciam 100 vagas para a Escola de Professores 

e	o	número	de	alunos	matriculados	na	Escola	Secundária	era	bem	superior.	Entretanto,	muitos	

desistiam	da	carreira	do	magistério,	fosse	porque	optassem	por	outras	profissões,	fosse	porque	

não	desenvolvessem	as	aptidões	necessárias.	(LOPES,	2006,	p.125)

Lourenço	Filho	(1937,	p.288)	ao	defender	“a	formação	do	mestre,	mesmo	primário,	ao	nível	dos	estudos	
universitários”,	 tornava	público	nas	páginas	do	 impresso	Arquivos do Instituto o tipo de professor que o 
Instituto de Educação da cidade do Rio de Janeiro procurava formar nos dois anos da sua Escola de Professores:

4 [...] anuário destinado a divulgar os relatórios das atividades administrativas e relatos de práticas pedagógicas e culturais, contando 
com a participação de professores dos vários cursos mantidos pelo Instituto e alguns alunos da Escola de Professores que se dispunham 
a relatar as experiências e pesquisas ali realizadas. (LOPES, 2006, p.105)
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O	I	ano	pode	ser	considerado	de	fundamentos,	o	II,	de	aplicação.	Compreendendo	a	parte	final	

daquêle e a inicial dêste, para ligação da parte teórica à parte essencialmente prática do ensino, 

encontram-se estudos de caráter intermediário, pelos quais os princípios da teoria e os problemas 

da prática são considerados ao mesmo tempo [...] O II ano de aplicação, tem como trabalho predo-

minante a Prática de Ensino, que desenvolve nas suas diversas fases, de observação, participação 

e	direção	de	classe.	Mais	de	metade	do	tempo	letivo	diário	lhe	é	consagrado	e	todos	os	exercícios	

das	demais	matérias	para	ele	convergem.	(LOURENÇO	FILHO,	1937,	p.290;	291)

Na Escola de Professores, Judith estudou matérias nos moldes da educação renovada que foram produto 
das	reflexões	de	Anísio	Teixeira,	à	luz	do	pensamento	de	John	Dewey,	para	quem	o	material	de	estudo	não	
poderia	ser	colhido	de	maneira	acidental,	mas	sim	da	experiência	natural	do	aluno.	(LOPES,	2006)	A	ideia	de	
elevar os estudos das futuras professoras ao nível universitário se consolidaria em 1935, com a criação da 
Universidade do Distrito Federal/UDF. Em 1938 e 1939, Judith estudou na Escola de Professores (UDF), com 
matérias que organizavam-se da seguinte forma:

Tabela 2 – Disciplinas integrantes do programa da Escola de Professores

1º ano/Fundamentos da Educação 2º ano/Aplicação

Biologia Educacional, Psicologia Educacional, So-
ciologia Educacional e Introdução ao Ensino.

Prática de Ensino desenvolvida em três fases: ob-
servação, participação e direção de classe.

Estudos Intermediários/Último trimestre do 1º ano e parte do 2º ano

Cálculo, Leitura e Linguagem, Literatura Infantil, Ciências Naturais e Estudos Sociais. 

Fonte: Baseada no livro de LOPES, Sonia de Castro. Oficina de mestres: história, memória e silêncio sobre a Escola de Professores do Instituto 
de Educação do Rio de Janeiro (1932-1939).	Rio	de	Janeiro:	DP&A;	FAPERJ,	2006.

O estágio de dois anos, que compunha a Prática de Ensino, as normalistas deveriam fazer sob a supervisão 
da professora Orminda Isabel Marques5,	ou	“dona	Orminda”	como	era	mais	conhecida.	Esse	era	o	momento	
crucial do curso, quando as alunas eram instrumentalizadas para aplicar os conhecimentos técnicos e 
científicos	assumindo	direção	de	turma.

Através	de	um	decreto,	a	formação	de	professores	primários	em	nível	superior	do	Instituto	deixou	de	
existir.	Alguns	acontecimentos	limitaram	a	possibilidade	de	consolidação	desse	projeto	e	aprofundaram	os	
acirramentos políticos entre os seus criadores. As alunas que concluíram seu curso em 1939, não receberam, 
como	as	turmas	anteriores,	o	diploma	expedido	pela	Universidade	do	Distrito	Federal	que	incorporou	os	
cursos da Escola de Professores à Universidade do Brasil. (LOPES, 2006). Judith integrou o grupo que não 
recebeu	o	diploma	expedido	pela	universidade.	Ela	relata	que	algumas	colegas	entraram	na	justiça,	mas	
todo esforço foi em vão.

Na perspectiva de Le Goff (1996), podemos dizer que houve no período vivido por Judith uma 
monumentalização do Instituto, pois a sua passagem como discente nesse estabelecimento de ensino, entre 
os anos de 1932 e 1939, evoca marcas de uma história, de um lugar social que despontou como centro de 
referência arquitetônica e de ensino na formação das professoras primárias.

O	texto	exposto	nos	oferece	pistas	sobre	o	tipo	de	professor	que	se	desejava	formar	a	partir	das	práticas	e	
discursos característicos da época: de boa cultura geral, bem preparado tecnicamente, instrumentalizado para 
adotar	na	prática	os	conhecimentos	técnicos	e	científicos	estudados	no	curso.	De	que	forma	Judith	aplicou	os	
conhecimentos adquiridos no Instituto de Educação em sua prática de alfabetização na Escola Primária?

5 A professora Orminda trilhou uma notória trajetória profissional no Instituto de Educação. Egressa da Escola Normal da mesma instituição 
foi indicada por Anísio Teixeira, Diretor da Instrução Pública da época para assumir a direção da Escola Primária em 1932. Em 1934, 
assumiu a cadeira da disciplina Leitura e Linguagem. Realizou experimentos com a caligrafia muscular, escreveu artigos para a Revista 
Educação da Associação Brasileira de Educação (ABE) e o livro A Escrita na Escola Primária. Publicou também, uma coleção de cadernos 
recomendados para a aprendizagem das técnicas de caligrafia. (BRAGA, 2008)
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A missão de alfabetizar cidadãos

Com	o	pensamento	no	Brasil	e	consciente	da	responsabilidade	da	missão	que	me	é	confiada,	

prometo consagrar o melhor das minhas energias, o mais puro dos meus sentimentos e todo o 

meu idealismo, à educação nacional, à grandeza da Pátria e à felicidade das crianças brasileiras. 

(JURAMENTO, 1950)

No juramento registrado no álbum de formatura da turma de 1950, disponível no Centro de Memória 
da	Educação	Brasileira/ISERJ,	observa-se	uma	referência	a	elementos	sobre	“ser	professora”	no	período	de	
atuação de Judith na Escola Primária do Instituto. Admitida em março de 1940, conforme o Livro de Dispensa 
e Designação, também disponível no Centro de Memória do ISERJ, Judith iniciou o magistério propriamente 
dito (desconsiderando os anos que assumiu direção de turma como estagiária na Escola de Professores em 
1938 e 1939) em um momento e estabelecimento de ensino no qual cabia à professora desempenhar bem a 
função de ensinar e de modelar sujeitos conforme o discurso pedagógico e político em voga.

Em seu segundo ano na Escola Primária, Judith produziu um material com uma turma de 1ª série 
denominado Meu Primeiro Livro de Histórias,	uma	espécie	de	portfólio	contendo	pequenos	textos	produzidos	
por	crianças	na	fase	inicial	de	alfabetização.	O	livro	foi	finalizado	em	outubro	de	1941,	o	qual	contém	vinte	e	
seis histórias ilustradas com recortes de imagens e assinadas por cada aluno que as escreveu. Encontrei este 
trabalho,	na	caixa	que	contém	as	produções	da	professora	Orminda	com	algumas	de	suas	turmas	de	Prática	
de Ensino, no Centro de Memória do ISERJ, o que me faz acreditar que tenha sido utilizado para servir de 
modelo para as normalistas que cursavam a disciplina Leitura e Linguagem.

Para pensar a constituição do Primeiro Livro de Histórias,	é	inviável	tecer	algumas	interpretações	sem	
considerar	a	materialidade	desse	objeto	cujo	suporte	escrito	foi	constituído	no	espaço	escolar.	Hernández	
Díaz (2002) aponta para a relação entre o que um objeto está dizendo com as práticas/pensamentos dos 
agentes da instituição de ensino:

Las cosas, los objetos, guardan un orden, cumplem una función en el aula, en los espacios del 

colegio, de la escuela o del Instituto. Es un orden convencional, impuesto, casual, visible a veces, 

o bien un sistema de relaciones invisible, ordenado, permitido, negociado o desestructurado en 

otras ocasiones. (HERNÁNDEZ	DÍAZ,	2002,	p.225)

Para	Hernándéz	Díaz	(2002),	esse	vínculo	revela	alguns	aspectos	sobre	o	pensamento	do	professor,	sua	
formação,	se	está	motivado,	quais	sistemas	de	comunicação	e	relações	são	estabelecidos	com	as	crianças	
e destas entre si, com a direção, responsáveis e sociedade, além das diretrizes pedagógicas e organização 
escolar	(p.	226).	Ainda,	de	acordo	com	o	que	Hernández	Díaz	(2002)	denominou	objeto	da	cultura	escolar	
empírica, os materiais feitos de forma artesanal pelos professores e alunos espelham a identidade e formas 
de pensar daquele grupo social.

Na	primeira	página,	há	um	prefácio	carinhosamente	manuscrito	pela	professora	Judith,	com	caligrafia	
irretocável,	tecendo	elogios	às	composições	de	todos	os	alunos	e	aconselhando	para	que	fossem	sempre	
estudiosos.	O	final	apresenta	um	índice	em	ordem	alfabética	com	o	nome	do	autor,	título	da	história	e	a	
página	correspondente,	totalizando	vinte	e	seis	alunos	que	efetivamente	participaram	da	atividade.	Há	nove	
crianças que estão com o título em branco. Todas as folhas, feitas em cartolina rosa, em tamanho A4, estão 
numeradas desde o prefácio e foram pautadas de forma semelhante a um caderno escolar. As pequenas 
histórias	dos	alunos	estão	escritas	a	lápis	e	cada	uma	é	ilustrada	com	uma	figura	recortada	ou	um	adesivo	e	
auxiliam	a	caracterizar	culturalmente	esse	público	que	frequentava	o	1º	ano	da	Escola	Primária	do	Instituto	
de Educação, na década de 1940.
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Imagem 1 – Prefácio escrito pela professora Judith, 1941.

Fonte: Centro de Memória da Educação Brasileira/ISERJ.

No prefácio, já nota-se que a relação da professora Judith junto aos discentes demonstra uma mentalidade 
coletiva consciente, de práticas comuns do cotidiano da escola, reveladoras das tendências pedagógicas 
em relação à alfabetização e da nova forma de se pensar a relação professor-aluno. Na conformação física 
do	livro,	o	capricho	e	o	esmero	aparecem	do	início	ao	fim,	reflexos	do	pensamento	higienista6, pautado no 
discurso	científico	e	racional	daquela	época.	Como	aluna	da	professora	Orminda	Marques,	Judith	apropriou-se	
plenamente dos seus ensinamentos na Escola de Professores do Instituto de Educação. A respeito do trabalho 
de Orminda, Braga (2008) discorre:

Orminda enfatizava sua preocupação com os problemas da escrita, preocupação esta que contava 

com a participação das normalistas da própria instituição que ali encontravam um espaço privile-

giado para desenvolver a iniciação prática para o magistério [...] considerava que a incorporação 

das condutas corretas – de cuidado e asseio – deveriam ocorrer quando o aluno começasse a 

utilizar as técnicas da bela letra em seu dia-a-dia e pudesse demonstrar a apreciação da estética 

por meio da limpeza e organização de tarefas cotidianas. (p. 116, 122)

Em	um	dos	textos,	intitulado	Lili e o Rádio,	a	aluna	Maria	Celina	escreveu:	“Lili	tocou	o	rádio	para	a	mamãe	
escutar mas mamãe disse para Lili não tocar o rádio. Lili foi desligar o rádio.” (1941, p.30) Considerando que 
“as	significações	dos	textos,	quaisquer	que	sejam,	são	constituídas,	diferencialmente,	pelas	leituras	que	se	
apoderam	delas”	(CHARTIER,	1996,	p.78),	podemos	elucubrar	que	o	singelo	manuscrito	feito	pela	discente	
desvela,	dentre	outras	questões,	alguns	aspectos	das	relações	entre	pais	e	filhos.	Ao	escrever	que	Lili	desligou	
o	rádio	quando	ouviu	a	mãe	dizer	que	não	poderia	“tocá-lo”	percebe-se	a	presença	sistemática	de	uma	
educação	oferecida	pelo	adulto.	Ademais,	a	organização	das	pautas,	a	figura	bem	recortada	e	centralizada	e	
a	bela	caligrafia	também	dizem	respeito	a	essa	educação	disciplinadora	da	criança,	a	um	“modelo	de	aluno	
produzido	naquele	contexto	específico”	(BASTOS,	apud	MIGNOT,	2014,	p.17)

6 O higienismo pregava desde as últimas décadas do século XIX, a “observância dos preceitos científicos e higiênicos no cuidado físico, 
intelectual e moral da criança.” (CÂMARA, 2014, p.85)
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Imagem 2 – História	“Lili	e	o	rádio”,	1941.

Fonte: Centro de Memória da Educação Brasileira/ISERJ.

Por situar-se no campo da linguagem, a escrita é uma convenção utilizada por diferentes grupos sociais 
em	situação	de	interação	(Viñao	Frago,	1996).	A	qualidade	dessas	interações	pode	ser	afetada	quando	a	
alfabetização	e	as	produções	da	escrita	são	pensadas	apenas	como	instrumentos	de	aquisição	individual.

Segundo Mignot (2014) são necessários alguns cuidados com as escritas infantis por conta dos seguintes 
aspectos:

É necessário considerar que elas estão sempre, de um modo mais forte ou mais tênue, submetidas 

às normas, ao controle do adulto, sejam os pais, sejam professores, e esse controle pode aparecer 

sob a forma tanto de incentivo quanto de correção.

Tal como em relação aos documentos produzidos por adultos, os produzidos pela pena infantil 

precisam	ser	perscrutados	[...],	isto	é,	seu	exame	exige	pensar	no	sujeito	que	escreve,	nos	contextos,	

nas	motivações,	nas	finalidades,	nos	modos,	nos	suportes	e	nos	conteúdos	da	escrita.

Como os adultos, as crianças também selecionam, elegem, omitem, enfeitam a própria vida. Suas 

escritas são apenas fragmentos de seus modos de ver o mundo. Não escrevem sobre tudo o que 

viveram, não viveram tudo o que escreveram.

As escritas infantis representam para os pesquisadores armadilhas para o olhar, uma vez que, 

como tantos outros documentos, trazem apenas vestígios do passado e não o que verdadeiramente 

aconteceu. São também resultado de censura e intervenção [...] (p. 174)

A escrita infantil pode ter os seus sentidos deslocados se essa produção adequar-se somente à preocupação 
com	a	caligrafia,	com	padrões	ortográficos	e	gramaticais	ou	com	uma	escrita	que	vá	ao	encontro	dos	valores	
ideológicos	e	morais	de	grupos	específicos	 (família,	 igreja,	governo).	Nesse	sentido,	as	escritas	 infantis	
do Primeiro Livro de Histórias	 refletem	o	controle	da	professora	Judith	em	diferentes	aspectos,	desde	a	
materialidade	até	seus	conteúdos.
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O trabalho de supervisão da professora Judith foi ao encontro das tendências pedagógicas da Escola 
Nova ao preconizar atividades espontâneas, porém, sempre buscando adaptar as escritas individuais das 
crianças	ao	ambiente	que	as	cerca.	Acredita-se	que	o	portfólio	tenha	sido	utilizado	para	uma	verificação	
de aprendizagem da escrita com estímulos constantes aos educandos em busca de um comportamento 
esperado. Com os princípios escolanovistas, a Pedagogia Ativa passou a ser tendência nas salas de aula e 
justificada	como	a	alternativa	mais	propícia	à	constituição	de	uma	sociedade	moderna,	pois	baseava-se	no	
método	científico.	Conforme	Xavier	(2002),	a	Escola	Nova	resultou	da	tentativa	de	superar	a	escola	tradicional,	
pautada	na	memorização	de	conteúdos.	Sob	a	bandeira	da	renovação	educacional,	a	proposta	era	de	oposição	
entre passado e presente, velho e novo, tradicional e moderno. As atividades centradas nos alunos, com 
viés prático buscavam promover uma educação integral (intelectual, moral e física). Também, voltavam-se 
para a compreensão da natureza psicológica da criança, o que orientou a busca de métodos para estimular 
o	interesse	sem	cercear	a	espontaneidade	dos	alunos.	Nesse	sentido,	a	“Educação	Nova	é	entendida	como	
condição essencial para a construção da sociedade moderna.” (p. 53)

O homem é visto aqui como o criador e não como criação. A verdade é alcançada pelo método 

científico	e	não	mais	pela	fé,	e	a	salvação	pela	humanidade	já	não	dependia	de	Deus,	e	sim	da	

capacidade de cada homem em adaptar-se às novas descobertas tecnológicas [...] De acordo com 

o	Manifesto,	a	aplicação	do	conhecimento	científico	aos	estudos	pedagógicos,	ao	planejamen-

to	educacional	e	à	administração	do	ensino	escolar	apresenta-se,	portanto,	como	a	expressão	

intelectual da progressiva onda de secularização e racionalização da cultura e como condição 

essencial para a constituição da sociedade moderna. (XAVIER, 2002, p.56;57)

O ano de criação do Primeiro Livro de Histórias (1941) faz parte do que Mortatti (2000) denominou como o 
“terceiro	momento	da	alfabetização”,	compreendido	entre	os	anos	de	1920	e	1970.	O	período	é	considerado	
crucial para a constituição da alfabetização enquanto objeto de estudo, em sintonia com os ideais de 
educação renovada. Ainda, segundo a autora, o ensino inicial da leitura e da escrita gradativamente se 
“rotinizou”,	centralizando-se	na	psicologia	aplicada	à	organização	escolar,	conferindo	um	caráter	funcional	
e instrumental à alfabetização.

A	racionalização	dos	métodos	conferiu	um	tom	científico	à	alfabetização,	considerando	a	criança	como	
objeto de estudo e, inaugurando num certo sentido, a preocupação com a aprendizagem do aluno e sua 
formação.	A	centralidade	na	criança	estava	relacionada	a	uma	nova	concepção	de	 infância,	 reflexo	dos	
estudos sobre a psicologia do desenvolvimento infantil:

[...] disseminaram os princípios e práticas escolanovistas centrados em nova concepção de 

infância	e	ensino,	baseada	na	psicofisiologia,	de	que	derivava	novas	necessidades:	de	partici-

pação central do aluno no processo de aprendizagem escolar; de utilização de métodos ativos 

de	ensino;	de	racionalização	do	espaço,	do	tempo,	das	técnicas	e	das	relações	escolares;	de	

testes para a medida da inteligência e da maturidade para o aprendizado da leitura e escrita. 

(MORTATTI, 2004, p.64)

O método analítico passou a ser um modelo mais interessante de prática de ensino da leitura e escrita. 
Nele,	o	processo	de	alfabetização	iniciava-se	com	sentenças	e	pequenas	histórias,	para	finalizar	nas	unidades	
menores: palavras e sílabas. Opunha-se aos de silabação e soletração, já considerados arcaicos na época. 
Ao	partir	do	todo	para	as	partes,	o	trabalho	com	a	sentenciação	era	considerado	“mais	lógico	e	rápido”	por	
estar	ancorado	nos	pressupostos	racionalistas	da	ciência	moderna.	(MAGALHÃES	apud MORTATTI, 2000, p.81) 
Sendo	assim,	Mortatti	(2000)	utiliza	o	termo	“alfabetização	sob	medida”	para	caracterizar	esse	viés	dirigido	
e	ordenado	proposto	pela	escola,	impondo	limites	às	produções	dos	discentes.

A respeito da racionalização e uniformização das técnicas de alfabetização, Judith relata:
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Naquela	época,	a	gente	trabalhava	com	a	caligrafia	americana,	até	hoje	eu	uso.	A	aula	de	cali-

grafia	era	cantada,	as	crianças	iam	aprendendo	os	movimentos	do	“a”,	do	“o”	[...]	Tinha	gente	que	

condenava porque achava que era bitolar a criança [...] Pra trabalhar no Instituto tinha que ser 

todo	mundo	igual	[...]	Tinha	que	ver	a	altura	do	“t”,	o	pingo	tinha	que	ser	no	“i”,	o	til	tinha	que	ser	

no	“a”,	tudo	certinho	[...]	Eu	nunca	dei	cópia	para	os	meus	alunos.	Eu	detestava	fazer	cópia!	Eu	

acho que tira a criatividade porque quando começa é bonitinho, mas daqui a pouco já mudou 

tudo! Sempre gostei de fazer trabalhos em grupo e alfabetizar com histórias. (TRANJAN, 2015)

Podemos	observar	que	existia	um	trabalho	padronizado	no	que	diz	respeito	à	alfabetização,	a	iniciar	pelos	
requisitos	docentes:	“[...]	Pra	trabalhar	no	Instituto	tinha	que	ser	todo	mundo	igual	[...]”.	Para	o	produto	final,	
no caso, a aquisição da leitura e da escrita por parte do aluno, também havia uma uniformização. Segundo 
Judith (2015), os discentes que ingressavam na Escola Primária faziam os Testes ABC de Lourenço Filho, 
que	serviam	para	nivelar	as	turmas	em	“fortes”	e	“fracas”.	Ela	utilizou	durante	muitos	anos	esse	material	e	o	
considerava bom:

Existiam	os	Testes ABC do Lourenço Filho. Você conhece? Toda criança passava por aquilo. Antes 

de	fazer	a	ficha	da	criança	na	escola,	tomava	nota	e	no	dia	“tal”,	“tantas	horas”	ela	ia	fazer	o	teste.	

Pelo resultado, a criança era colocada na turma. Era um teste bom! O doutor Lourenço Filho foi 

um grande educador! (TRANJAN, 2015)

A 1ª edição dos Testes ABC, criada em 1934, conforme Lourenço Filho, servia para aferir as potencialidades 
individuais	das	crianças	para	a	aquisição	da	leitura	e	escrita	de	modo	eficaz	e	cuidadoso.	Eram	divididos	em	
seis capítulos e, de forma resumida, apresentavam a seguinte organização:

 Capítulo 1 – Fundamentos dos Testes ABC,	com	textos	sobre	tendências	dos	estudos	da	leitura	e	

os problemas da maturidade, inteligência; análise conjunta da leitura e escrita;

 Capítulo 2 – Aferição pela avaliação numérica, diferença por idades, ambiente social, correlação 

entre	idade	mental	e	QI,	fidedignidade	dos	testes;

 Capítulo 3 – Resultados individuais, organização de classes seletivas, opinião de professores e 

diretores;

	Capítulo	4	–	Guia	de	exame:	formas	de	aplicação,	duração,	alunos	novatos,	local	da	prova,	con-

dições	do	examinador	e	notação;

 Capítulo 5 – Os Testes ABC como recurso de estudo individual dos alunos e tratamento corretivo: 

condições	de	saúde	e	adaptação	sensorial	e	motora,	orientações	no	caso	de	crianças	imaturas;

	Capítulo	6	–	A	observação	clínica	e	as	“crianças-problema”.

É	interessante	observar	o	caráter	prescritivo	das	orientações,	organizadas	racionalmente	por	meio	
de temáticas que dão a ideia de uma produção em série que irá obter resultados previstos com rapidez 
e	eficiência.	Ademais,	é	notável	o	pensamento	de	Lourenço	Filho	a	respeito	da	dimensão	individual	da	
aprendizagem	e	do	ambiente	como	influenciador	dos	estudos	da	criança.	O	pensamento	que	Judith	tinha	
na época, estava em sintonia com esses pressupostos que embasavam-se, especialmente, na centralidade 
do aluno. Buscando aplicar racionalmente os métodos de ensino, o trabalho com alfabetização deveria 
iniciar-se	com	um	ambiente	propício	à	aprendizagem,	conforme	orientações	da	psicologia	de	Lourenço	
Filho.
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Imagem 3 – Judith, ao fundo da sala, realizando uma atividade de grupo com a 1ª série, 1940.

Fonte: Acervo pessoal de Judith Tranjan.

A	foto	 identifica	uma	sala	de	aula	ampla,	sintonizada	com	os	princípios	de	higiene,	com	objetos	que	
faziam referência ao que era tendência em ambiente alfabetizador no início da década de 1940: materiais 
parietais,	carteiras	com	crianças	distribuídas	em	grupos	e	não	mais	enfileiradas	e	um	relógio	para	racionalizar	
o	tempo.	Para	Conduru	(2014),	a	escola	como	espaço	de	experiências	arquitetônicas	responde	às	novas	ideias	
educacionais:

[...] o edifício escolar deveria se transformar em um artefato capaz de traduzir essas ideias e pro-

postas. Assim, a arquitetura deveria viabilizar de modo concreto e, ao mesmo tempo, sinalizar 

simbolicamente as variadas doutrinas educacionais em disputa no campo social. (p. 24)

A	presença	muito	próxima	da	professora	Judith	Tranjan	aos	alunos	indica	um	espaço	organizado	para	
uma prática intencional, o que implica dizer que o espaço escolar não é um aspecto neutro, mas uma forma 
de	apresentar	concretamente	“experiências	arquitetônicas”	que	influenciam	nas	relações	entre	os	indivíduos.	
Esse espaço, pertencente ao Instituto de Educação, outrora Escola Normal da Corte, foi criado em sintonia 
com	as	políticas	de	modernização	da	cidade	do	Rio	de	Janeiro,	então	Distrito	Federal,	que	também	se	fizeram	
valer nas propostas da Escola Nova. A arquitetura e os objetos diziam como Judith deveria agir no seu ofício de 
professora em relação aos sujeitos envolvidos no ensino. Assim, podemos depreender que, naquele ambiente, 
as	crianças	eram	alfabetizadas	a	partir	da	experimentação,	agindo	sobre	aqueles	objetos	e	espaço	a	partir	
da atuação sistemática e estimuladora de Judith para o desenvolvimento intelectual dos alunos.

Em suma, o trabalho com a alfabetização deveria estar de acordo com os métodos racionais da 
industrialização, a iniciar pela aquisição individual da leitura e da escrita, pelo tempo que deveria ser 
otimizado por meio do método de sentenciação, pela organização de um ambiente alfabetizador e pela 
utilização	de	manuais	para	a	eficiência	docente	e	padronização	dos	resultados.	O	Instituto	de	Educação,	
enquanto celeiro do escolanovismo e escola modelo estabeleceu-se como um grande laboratório no qual 
teoria e prática eram indissociáveis. Assim, podemos considerar que Judith Tranjan recebeu uma formação 
que a instrumentalizou para aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a alfabetização na Escola Primária 
em sintonia com as tendências pedagógicas da época.
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Considerações finais

Apresentada em linhas gerais, a atuação de Judith Tranjan como professora alfabetizadora do Instituto 
de Educação, reconstituída a partir de seus depoimentos orais e interlocução com demais fontes, ajuda a 
preencher uma lacuna na história da alfabetização, por tratar-se de práticas pedagógicas e formas de pensar 
de	uma	educadora	que	exerceu	a	docência	em	um	estabelecimento	de	ensino	considerado	referência	na	
formação	de	professores	e	na	instrução	de	crianças	e	adolescentes.	Assim,	a	historiografia	da	alfabetização	
dispõe	de	registros	a	partir	do	ponto	de	vista	de	uma	professora,	com	seus	posicionamentos	e	“lugares	de	
memória.” (NORA, 1993)

Nos	 limites	deste	 texto,	procurei	demonstrar	como	Judith	Tranjan	 tornou-se	professora	no	 Instituto	
de Educação entre os anos de 1932 e 1939, considerando que sua formação deu-se em uma conjuntura 
política	e	educacional	de	modernização	do	país,	com	expressiva	participação	do	educador	Lourenço	Filho,	
um dos personagens fundamentais para a construção de um modelo educacional que considerava que os 
pressupostos	da	Escola	Nova	deveriam	formar	professoras	“adaptadas	às	novas	tendências	pedagógicas”.

A	partir	da	formação	de	Judith	no	Instituto,	podemos	identificar	a	continuidade	que	se	apresenta	em	suas	
práticas e pensamento, tendo como referência o projeto pedagógico dessa instituição escolar do Distrito 
Federal. Nas falas de Judith, percebemos que a mesma se apropriou plenamente de elementos importantes do 
escolanovismo,	correspondendo	ao	perfil	ideal	de	professora	alfabetizadora.	As	orientações	técnico-didáticas	
da Escola Secundária e da Escola de Professores constituíram a base de sua prática pedagógica, assumindo 
um papel relevante em sua missão de alfabetizar cidadãos.
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Análise comparativa entre o construtivismo e a abordagem 
histórico-cultural no campo da alfabetização

Rômulo Teixeira Macedo
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Resumo: Este artigo tem como objetivo investigar nos estudos algum tipo de cotejamento entre a perspectiva 
construtivista (de base piagetiana), no campo da alfabetização, e os estudos na perspectiva histórico-cultural, no 
campo	da	psicologia.	A	investigação	desenvolveu-se	com	um	grupo	de	trabalhos	explorados	no	site	da	SCIELO	e	
dois livros (A escrita infantil, de Claudia Maria Mendes Gontijo; A psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro 
e Ana Teberosky e seus colaboradores), que serviram como dispositivo para a análise deste estudo. Os estudos 
analisados	e	investigados	são	poucos	e	as	referências	bibliográficas	que	tratam	do	pensamento	construtivista	
de	Emília	Ferreiro	sobre	a	alfabetização,	sendo	que	não	foi	localizado	nenhum	que	aborde	especificamente	a	
produção de Emília Ferreiro e seu pensamento construtivista sobre alfabetização, sob uma perspectiva histórica. 
A	metodologia	adotada	para	a	realização	desse	artigo,	de	natureza	bibliográfica	e	qualitativa.
Palavras-chave: Perspectiva construtivista. Perspectivahistórico – cultural.Linguagem escrita.

Introdução

	 Todo	dia,	pela	manhã,	aquilo	que	assumimos,	ao	despertar,	é	o	peso	da	vida,	a	difi-

culdade de viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este 

desejo (Paul Leulliot).

Neste	artigo,	 tivemos	o	objetivo	de	acompanhar	os	estudos	de	produção	bibliográficas	a	 respeito	de	
algum tipo de cotejamento entre a perspectiva construtivista (de base piagetina), no campo da alfabetização, 
e os estudos na perspectiva histórico-cultural, no campo da psicologia. Nesse sentido, esse artigo visa 
compreender os modos de como a apropriação ou o desenvolvimento da linguagem escrita é pensada 
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por ambas perspectivas teóricas, além disso, pretendemos analisar as bases teóricas e metodológicas que 
orientam os estudos das diferentes perspectivas. Portanto, elegemos uma maneira didática a apresentação 
desse trabalho, da seguinte maneira: Apresentação geral (Introdução); Subsídios teóricos e metodológicos 
e Análise de Discussão.

Assim, a partir das temáticas que orientam os trabalhos da década de 2000, podemos observar que 
há certa preocupação com a proposição teórica de que o construtivismo tem fundamentado as práticas 
pedagógicas dos professores alfabetizadores. Dessa forma, segundo Mello (2007), o construtivismo permanece 
atuante	até	o	final	dos	anos	2000,	em	que	acrescentamos,	até	a	atualidade.	Mesmo	os	pesquisadores	que	
não concordam com essa abordagem teórica e com a epistemologia em que ela se fundamenta, não podem 
ignorar	a	influência	do	construtivismo	nos	discursos	e	nas	práticas	relativas	à	alfabetização	em	nosso	país.	
Além	disso,	de	acordo	com	Mello	(2007),	a	principal	e	mais	“perigosa”	interpretação	dos	estudos	de	Ferreiro,	
também apontada por outros estudiosos, é que a escola e o professor podem acreditar que não devam 
interferir no processo de apropriação da língua escrita, porque, segundo esse pensamento, a alfabetização 
acontece de maneira solitária, uma vez que se encontra no centro do processo de ensino. Porém, conforme 
adverte a autora, as crianças podem caminhar para um destino desastroso se essa interpretação prevalecer.

Mello (2007) assinala que, em relação à metodologia, adotou procedimentos de localização, reunião, 
ordenação	e	análise	da	bibliografia	de	Emília	Ferreiro	e	da	bibliografia	sobre	sua	atuação	profissional	e	sua	
produção escrita. Dessa forma, sobre os dados que constituiu o corpus	da	pesquisa,	segundo	a	autora,	“[...]	
são	poucas	as	referências	bibliográficas	que	tratam	do	pensamento	construtivista	de	Emilia	Ferreiro	sobre	
alfabetização em uma perspectiva histórica” (MELLO, 2007, p.18) na época em que foi desenvolvida a pesquisa. 
Diante	dessa	evidência,	a	autora	destaca	que	o	seu	interesse	em	pesquisar	essa	teoria	foi	confirmado	e,	dessa	
maneira,	elegeu	a	análise	da	configuração	textual	como	metodologia	de	pesquisa.	O	livro	Psicogênese	da	
língua	escrita,	escrito	por	Emilia	Ferreiro	e	Ana	Teberosky,	traduzido	no	Brasil	em	1985,	foi	o	texto	utilizado	
em suas análises. Segundo a autora, essa obra pode ser considerada

[...] um marco do pensamento construtivista de Emilia Ferreiro sobre alfabetização. Vale ressaltar 

que,	embora	tendo	sido	escrito	em	coautoria	com	Ana	Teberosky,	ficou	conhecido	no	Brasil	como	

o	livro	de	Emilia	Ferreiro,	e	as	ideias	nele	contidas	ficaram	conhecidas	como	o	construtivismo	

de Emilia Ferreiro, pelo fato de a imagem da pesquisadora ter ganho proeminência desde seus 

primeiros contatos com educadores de nosso país (MELLO, 2007, p.19).

O construtivismo, de acordo com a autora, é uma teoria embasada nos fundamentos de Piaget e envolve 
conceitos, tais como: sujeito cognoscente, interação entre esse sujeito e o objeto de conhecimento e  
z(re)construção do conhecimento. Ao apresentar as bases da sua pesquisa, Mello (2007) assim se posiciona:

No caso brasileiro, essa nova abordagem passou a ser conhecida como ‘construtivista’ e se tornou 

a principal referência teórica do discurso educacional relacionado com a alfabetização. Dada 

a importância do pensamento dessa pesquisadora, é preciso compreendê-lo de um ponto de 

vista	histórico:	qual	o	seu	significado	e	o	que	representou	e	o	que	representa	para	a	história	da	

alfabetização em nosso país (MELLO, 2007, p.2007).

Desse	modo,	como	assinala	a	autora,	seu	estudo,	conforme	mencionado,	busca	compreender	o	significado	
histórico dos estudos de Ferreiro para a história da alfabetização no Brasil. Nesse sentido, aponta que a 
discussão sobre o posicionamento teórico do pensamento de Emilia Ferreiro emergiu no Brasil nos anos de 
1980, quando foram divulgados os resultados de sua pesquisa e de seus colaboradores, contendo uma nova 
proposição em relação ao processo de aquisição da língua escrita pela criança. Diante disso, esses resultados 
passaram a vigorar no cenário brasileiro no que tange às práticas pedagógicas e aos discursos dos professores 
alfabetizadores.
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Dessa	maneira,	essa	concepção	trouxe	resultados	para	as	academias	fazendo	com	que	os	estudiosos	
se	aprofundassem	nesses	estudos	e	elaborassem	suas	interpretações	referentes	a	essa	teoria.	Ela	também	
passou	a	compor	as	diretrizes	oficiais	que	regem	o	ensino	brasileiro,	como	o	RCNEI	(Referencial	Nacional	na	
Educação	Infantil),	que	apresentam	elementos	e	definições	em	relação	ao	construtivismo.	Nesse	documento,	
é incorporada a ideia de que a criança aprende de forma pessoal, independente, espontânea e prazerosa 
e, sendo assim, o conhecimento é construído na interação com o meio e com os outros, especialmente com 
outras crianças de forma ativa. Essas marcas são registros da teoria construtivista. Nesse sentido, em diálogo 
com a autora:

Um dos aspectos essenciais para a interpretação dos dados obtidos durante a realização da 

pesquisa é a concepção de que a construção do conhecimento se dá por meio da interação en-

tre o sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento, nesse caso, a língua escrita. Para a teoria 

piagetiana, a origem do conhecimento está na ação (MELLO, 2007, p.72).

Segundo Mello (2007), conforme mencionado anteriormente, os pressupostos da teoria de Piaget 
acolhidos por Emilia Ferreiro são representados especialmente no livro Psicogênese da Língua Escrita, em 
que	a	autora	analisa	as	noções	de	conhecimento	espontâneo,	construção	do	conhecimento	e	construtivismo.	
Compreendemos na ponderação de Mello (2007, p.108), em relação ao conhecimento sobre a língua escrita:

[...] Nesse processo, as crianças (re) constroem o conhecimento sobre a língua escrita, por meio 

de uma elaboração pessoal que se dá por sucessão de etapas, cada uma delas representando 

um estágio importante do processo.

Podemos perceber, assim, que o foco da investigação de Ferreiro está na construção de esquemas 
interpretativos relacionados à apropriação da linguagem escrita pelos sujeitos que estão em processo de 
alfabetização. Certamente, a análise suscitada pela autora é relevante, do ponto de vista da aprendizagem 
e	do	desenvolvimento	desses	sujeitos,	e	apontam	reflexões	interessantes	sobre	o	processo	de	alfabetização.	
Contudo, considerando a perspectiva teórica que orienta o nosso olhar, acreditamos que a análise desses 
aspectos	ainda	não	é	suficiente	para	a	compreensão	da	natureza	da	linguagem	escrita	e	dos	modos	como	
as crianças se apropriam dessa linguagem.

Além	disso,	de	acordo	com	Mello	(2007),	a	principal	e	mais	“perigosa”	interpretação	dos	estudo	de	Ferreiro,	
também apontada por outros estudiosos, é que a escola e o professor podem acreditar na não interferência no 
processo de apropriação da língua escrita pela criança, porque, segundo esse pensamento, essa se alfabetiza 
sozinha, uma vez que se encontra no centro do processo de ensino. Porém, conforme adverte a autora, 
as crianças podem caminhar para um destino desastroso se essa interpretação prevalece. Nessa direção, 
esteartigo	pretende	comparar	o	construtivismo	no	campo	da	alfabetização	e	as	proposições	da	perspectiva	
histórico-cultural, no campo da Psicologia, para alfabetização, ou seja, para pensar o desenvolvimento da 
linguagem escrita nas crianças.

Subsídios teóricos e metodológicos

Nosso	objetivo	é	explicitar	a	perspectiva	 teórico-metodológica	adotada	neste	estudo,	 focalizando	
conceitos que ajudem a avançar na compreensão sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento na 
perspectiva construtivista e na abordagem histórico-cultural. Esse interesse remete-nos a um modelo teórico 
que considere a aprendizagem como potência para os processos de desenvolvimentos, e o desenvolvimento 
como força para os processos de aprendizagem. Desse modo, abordaremos, inicialmente, os pressupostos 
da	Psicologia	Histórico-Cultural,	dando	enfoque	às	elaborações	de	Fontana	e	Cruz	(1997)	sobre	a	dimensão	
sócio-histórica do psiquismo.
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A escolha para discussão desses aspectos teóricos se deve ao fato de considerarmos que eles são essenciais 
para nos ajudar a compreender o modo como a apropriação ou o desenvolvimento da linguagem escrita é 
pensada por ambas as perspectivas teóricas.

Buscando	uma	aproximação	coerente	com	as	bases	teóricas	aqui	explicitadas,	finalizaremos	este	subsídio	
abordando	os	pressupostos	metodológicos	que	orientaram	a	nossa	pesquisa.	Para	tecer	essas	considerações	
teórico-metodológicas, contamos com a colaboração de outros pesquisadores que, num movimento de 
compreensão, aplicação e atualização das ideias, aqui defendidas, contribuem para tornar essas correntes 
de	pensamento	cada	vez	mais	vivas	e	mais	próximas	da	nossa	realidade	sócio-histórica.

O aprendizado humano e o desenvolvimento como processo de apropriação histórico-cultural
Para	iniciar	nossas	discussões	acerca	da	importância	do	aprendizado	e	do	desenvolvimento	no	processo	

de	constituição	dos	seres	humanos,	tomaremos	as	colaborações	delineadas	pela	Psicologia	Histórico-Cultural.	
Nessa abordagem teórica, em relação ao aprendizado e ao desenvolvimento, é importante enfatizar que o 
indivíduo	se	desenvolve	por	meio	das	relações	sociais	que	estabelece	com	as	outras	pessoas	do	seu	meio	
cultural. Compreendemos, na companhia de Oliveira (1997, p.78-79), que:

[...] é impossível pensar o ser humano privado do contato com um grupo cultural, que lhe forne-

cerá os instrumentos e signos que possibilitarão o desenvolvimento das atividades psicológicas 

mediadas, tipicamente humanas. O aprendizado, nesta concepção, é o processo fundamental 

para a construção do ser humano. O desenvolvimento da espécie humana e do individuo dessa 

espécie está, pois baseado no aprendizado que, para Vygotsky, sempre envolve a interferência, 

direta	ou	indireta,	de	outros	indivíduos	e	a	reconstrução	pessoal	da	experiência	e	dos	significados.

Sendo assim, pautado nesse fundamento, a concepção de aprendizado na perspectiva histórico-cultural 
está	ancorada	numa	abordagem	que	explica	que	para	o	desenvolvimento	humano	ocorrer,	devem	ser	
necessárias	mediações	de	outras	pessoas	para	a	construção	de	processos	internos	dos	indivíduos.	Fontana	
(1997) assinala que, de acordo com a perspectiva histórico-cultural, a relação entre o homem e o meio físico 
e social não é natural, total e diretamente determinada pela estimulação ambiental e, também, não é uma 
relação de adaptação do organismo ao meio. Nessa direção, Oliveira (1997, p.58) salienta:

Essa concepção de que é o aprendizado que possibilite o despertar de processos internos do 

individuo liga o desenvolvimento da pessoa a sua relação com o ambiente sócio-cultural em que 

vive e a sua situação de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros 

indivíduos de sua espécie.

Os processos internos estão ligados ao papel do outro no aprendizado dos indivíduos, que potencializará 
o	desenvolvimento	desses	sujeitos,	modificando	os	aspectos	biológicos	do	ser	humano,	sendo	que	esses	
processos	são	modificados	e	constituídos	culturalmente.	Segundo	Oliveira	(1997,	p.58),	a	importância	que	
Vigotski atribui ao outro no processo de formação e desenvolvimento do ser humano,

[...]	cristaliza-se	na	formulação	de	um	conceito	específico	dentro	de	sua	teoria,	essencial	para	a	

compreensão	de	suas	ideias	sobre	as	relações	entre	desenvolvimento	e	aprendizado:	o	conceito	

de	zona	de	desenvolvimento	proximal.

Para compreender o desenvolvimento dos seres humanos, devemos considerar não apenas o que esse 
ser já sabe, ou seja, o desenvolvimento real desse indivíduo sobre o mundo, mas também deve ser levado 
em conta aquilo que precisa da ajuda do outro para ser realizado. Em outras palavras, esse pressuposto 
possibilita-nos considerar que



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 663

[...] Vygotsky chama a atenção para o fato de que para compreender adequadamente o desen-

volvimento devemos considerar não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, mas 

também seu nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua capacidade de desempenhar tarefas 

com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes (OLIVEIRA, 1997, p.59).

Ao	apontar	a	zona	de	desenvolvimento	proximal	que	estabelece	 ligação	com	a	mediação	de	outros	
seres	humanos,	entendemos	que	nessas	 relações	com	as	outras	pessoas,	os	 indivíduos	potencializam	
os seus aprendizados e, consequentemente, o desenvolvimento. Essa mediação com base na zona de 
desenvolvimento	proximal	é	efetuada	através	de	apropriações,	tal	mecanismo	permite	aos	indivíduos	se	
reconstruir internamente, ou seja, esses sujeitos vão se reconstruindo com a ajuda de outras pessoas mais 
experientes.	Essa	zona	de	desenvolvimento	apresenta	mudanças	e	transformações	no	desenvolvimento	das	
suas	funções.	Assim,	na	interpretação	de	Oliveira	(1997,	p.60),

A	zona	de	desenvolvimento	proximal	 refere-se	 [...]	ao	caminho	que	o	 indivíduo	vai	percorrer	

para	desenvolver	funções	que	estão	em	processo	de	amadurecimento	e	que	se	tornarão	funções	

consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real. A zona de desenvolvimento 

proximal	é,	pois,	um	domínio	psicológico	em	constante	transformação:	aquilo	que	uma	criança	

é capaz de fazer com a ajuda de alguém hoje, ela conseguirá fazer sozinha amanhã.

Nesse sentido, os processos de desenvolvimento progridem com os processos de aprendizado, ou 
seja, o aprendizado produz desenvolvimento, mas também o desenvolvimento forma a base para novos 
aprendizados, havendo, portanto, uma inter-relação entre esses dois processos.

Fontana	(1997)	explica	que	as	origens	e	as	explicações	do	funcionamento	psicológico	do	homem	devem	
ser	buscadas	nas	interações	sociais.	Sendo	assim,	o	indivíduo	tem	acesso	aos	instrumentos	e	aos	sistemas	de	
signos que possibilitam o desenvolvimento de formas culturais de atividade e permitem estruturar o próprio 
pensamento	do	indivíduo	nas	relações	com	os	outros.	Dentro	dessa	perspectiva,	entendemos,	de	acordo	com	
Fontana (1997, p.61),

[...] que toda função psicológica se desenvolve em dois planos: primeiro, no da relação entre 

indivíduos e, depois, no próprio indivíduo. O processo de desenvolvimento vai do social para o 

individual, ou seja, as nossas maneiras de pensar e agir são resultados da apropriação de formas 

culturais de ação e de pensamento.

Assim,	as	funções	psicológicas	estão	constantemente	relacionadas	com	as	nossas	ações	sobre	o	meio	em	
que vivemos. O processo de desenvolvimento se estabelece por duas vertentes: a primeira, no âmbito social, 
que	diz	respeito	às	relações	sociais	com	os	outros	indivíduos;	a	segunda,	no	aspecto	individual.	Oliveira	(1997,	
p.61) acentua que:

A	concepção	de	Vygotsky	sobre	as	relações	entre	desenvolvimento	e	aprendizado,	e	particular-

mente	sobre	a	zona	de	desenvolvimento	proximal,	estabelece	forte	ligação	entre	o	processo	de	

desenvolvimento e a relação do individuo com seu ambiente sócio-cultural e com sua situação 

de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos.

Entendemos	que	o	desenvolvimento,	na	abordagem	Histórico-Cultural,	é	um	processo	de	apropriação,	ou	
seja,	os	indivíduos	elaboram	internamente	os	modos	externos,	culturais	e	o	próprio	pensamento.	Segundo	
essa	vertente	teórica,	tanto	o	desenvolvimento	quanto	o	aprendizado	decorrem	das	condições	culturais	
em que esses sujeitos estão imersos. Segundo Oliveira (1997), os processos de aprendizado transformam-se 
em	desenvolvimento,	modificando	os	mecanismos	biológicos	dos	indivíduos.	Para	a	autora,	“[...]	sendo	um	
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processo	constituído	culturalmente,	o	desenvolvimento	psicológico	depende	das	condições	sociais	em	que	é	
produzido,	dos	modos	como	as	relações	sociais	cotidianas	são	organizadas	e	vividas”	(OLIVEIRA,	1997,	p.64).

Logo, entendemos que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, portanto, o professor tem o 
papel	de	interferir,	propondo	desafios,	desencadeando	avanços	e	estimulando	a	interação	entre	as	crianças.	
Acreditamos	que	para	haver	desenvolvimento	humano,	em	primeiro	 lugar,	 tem	que	 ter	mediações	de	
aprendizado, porque somente dessa maneira as pessoas se apropriam dos conhecimentos. Sendo assim, 
o	aprendizado	está	ligado	diretamente	com	o	desenvolvimento	e	acreditamos	que	ambos	influenciam-se	
mutuamente.

Metodologia de pesquisa
Este	trabalho	consiste	em	uma	pesquisa	bibliográfica	de	caráter	qualitativo.	A	pesquisa	bibliográfica	é	

desenvolvida	com	base	em	materiais	já	elaborados,	constituídos	principalmente	de	livros,	artigos	científicos.	
Em	nosso	estudo,	compreendemos	que	a	pesquisa	bibliográfica	é,	“[...]	desenvolvida	a	partir	de	material	
já	elaborado,	constituído	de	livros,	artigos,	jornais,	monografias,	dissertações,	teses,o	objetivo	principal	é	
colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi produzido” (MOREIRA, CALEFFE, 2008, p.74).

Neste estudo, tendo em vista as características e os limites de um artigo, tomaremos para análise 
comparativa dois livros. O primeiro é o Psicogênese da língua escrita (FERREIRO, TEBEROSKY, 1999) e o 
segundo é A escrita infantil (GONTIJO, 2008).

Ambos tratam do desenvolvimento da linguagem escrita na fase inicial da alfabetização. A obra de autoria 
de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, fruto de uma pesquisa obtida no decorrer de dois anos de trabalho 
experimental	com	crianças	entre	quatro	e	seis	anos,	tem	por	objetivo	explicar	como	se	dá	o	processo	de	
evolução	da	escrita.	As	investigações	de	Emília	Ferreiro	e	Ana	Teberosky	procuraram	demonstrar	o	papel	
ativo do sujeito no processo de elaboração individual da escrita.

A obra de autoria de Cláudia Maria Mendes Gontijo é fruto de um trabalho de pesquisa que foi realizado 
durante três anos com crianças em um Centro de Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino de 
Vitória (ES). O estudo aborda o processo de desenvolvimento da linguagem escrita pelas crianças e permite 
ao	leitor	o	acesso	aos	processos	que	se	constituíram	nas	crianças	ao	serem	incentivadas	a	produzir	textos	
escritos.

A escolha dessas obras se deve ao fato de partirem de abordagens teóricas diferenciadas. A de Gontijo 
está	pautada	numa	abordagem	Histórico-Cultural,	especificamente	nas	contribuições	de	Vigotski	e	Luria,	
para a compreensão do desenvolvimento da escrita. Enquanto a de Ferreiro e Teberosky se fundamenta na 
abordagem construtivista-interacionista pautada nos estudos piagetianos.

Além	disso,	é	importante	destacar	que	este	estudo	se	justifica,	porque	há	poucas	publicações	que	tecem	
comparações	entre	os	estudos	construtivistas	e	os	estudos	que	estão	sendo	desenvolvidos	ancorados	na	
perspectiva	histórico-cultural	no	campo	da	Psicologia.	Essas	constatações	confirmaram	o	 interesse	de	
aprofundar tal pesquisa.

Análise comparativa

Neste	eixo,	apresentaremos	as	comparações	elaboradas	entre	a	obra	das	autoras	Emília	Ferreiro	e	Ana	
Teberosky, intitulada Psicogênese da língua escrita,	especificamente	o	capítulo	seis,	denominado	Evolução 
da escrita, e a obra da professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, intitulada A escrita infantil. Dessa forma, as 
tomaremos como parâmetros para as análises, e delimitando os pressupostos teórico-metodológicos.

Pressupostos teórico-metodológicos
No que diz respeito aos pressupostos teóricos, podemos dizer, em princípio, que há muitas diferenças 

entre os estudos em análise. Assim, tomaremos como aspectos para a análise, a relação aprendizagem e 
desenvolvimento, ao conceito de alfabetização e à concepção de escrita.
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Em relação ao processo de desenvolvimento da linguagem escrita em fase inicial de alfabetização, 
as autoras apresentam divergências, principalmente no que diz respeito aos resultados obtidos em suas 
pesquisas. Ferreiro e Teberosky (1999), ao indicarem os estágios evolutivos do desenvolvimento da escrita 
infantil,	passam	a	ideia	de	que	esses	estágios	seguem	uma	linha	reta,	sem	complicações	e	independentes	
dos	contextos	em	que	se	desenvolvem	a	aprendizagem.	Assim,	 independente	dos	processos	de	ensino	
aprendizagem, há um percurso evolutivo, ou seja, um percurso de desenvolvimento que deverá ser trilhado 
pelas crianças.

Gontijo	(2008),	por	sua	vez,	considera	o	desenvolvimento	como	um	processo	que	envolve	involuções,	
evoluções,	mudanças	qualitativas	e	quantitativas,	etc.,	que	não	pode	ser	expresso	de	forma	linear	ou	como	
algo em constante aperfeiçoamento. Desse modo, há concordância de que o processo de desenvolvimento da 
linguagem	escrita	é	sempre	dependente	das	condições	em	que	ocorrem	o	aprendizado	e,	portanto,	o	ensino.

Decorrente da concepção de desenvolvimento, podemos inferir que Ferreiro e Teberosky (1999) 
consideram	as	hipóteses	construídas	pelas	crianças,	no	que	se	refere	às	relações	entre	o	oral	e	escrito,	
como invariantes e, por isso, seguem um curso linear. Os pressupostos utilizados por Gontijo (2008, p.39) 
não avaliam que

[...] o problema está em considerar que as hipóteses construídas pelas crianças sejam invariantes 

e seguem um curso linear, porque, visto dessa maneira, leva à ideia de que a escrita se desenvol-

ve	naturalmente	e	sem	que	as	condições	onde	se	realiza	a	alfabetização	possam	alterar	o	seu	

desenvolvimento.

Pensando junto com a autora, é preciso entender que o processo de apropriação da linguagem escrita 
deve ser compreendida não de maneira natural ou espontânea, mas como um processo que depende das 
relações	que	as	crianças	estabelecem	com	as	outras	pessoas,	particularmente	aqueles	que	lhes	ensinam	a	ler	
e	a	escrever.	Como	assinala	a	autora,	“[...]	os	processos	que	se	constituem	nas	crianças,	durante	a	fase	inicial	
de	alfabetização,	resultam	das	relações	com	as	outras	pessoas,	adultos	ou	outras	crianças	que	lhes	ensinam	
a ler e a escrever” (GONTIJO, 2008, p.27).

Sendo	assim,	as	opiniões	das	autoras	se	divergem,	porque	Ferreiro	e	Teberosky	(1999),	compreendem	a	
evolução da escrita na criança como um processo que segue uma progressão independente dos processos 
de	ensino.	Gontijo	(2008,	p.27)	aponta	que	“[...]	do	ponto	de	vista	pedagógico,	é	essencial	ter	em	mente	que	a	
capacidade de usar a escrita para si como os outros a utilizam não surge e se desenvolve de forma espontânea 
e naturalmente”. Diante disso, as autoras apresentam pontos divergentes em relação à apropriação 
da	 linguagem	escrita,	havendo	compreensões	diferenciadas	em	relação	ao	ensino-aprendizagem	e	ao	
desenvolvimento. Penso que o processo de apropriação da linguagem escrita é construída a partir do convívio 
com as outras pessoas que ensinam tais crianças a ler e a escrever.

Cabe aqui salientar que, ao contrário da concepção de alfabetização como aquisição de uma habilidade 
mecânica	de	decifrar	a	leitura	e	a	escrita,	Ferreiro	e	Teberosky	(1999)	propõem	uma	“nova”	visão.	Assim,	
abordaremos	as	propostas	de	Ferreiro	e	Teberosky	em	contraposição	às	concepções	tradicionais	que	se	
tornaram hegemônicas no campo da alfabetização.

Segundo as autoras, a alfabetização passou a ser entendida por muitas décadas como um simples ato 
de	codificar	e	decodificar	o	oral	e	o	escrito	baseada	na	concepção	de	escrita	enquanto	aquisição	de	um	
código	de	transcrição	gráfica	das	unidades	sonoras,	considerando	a	aprendizagem	como	uma	técnica,	em	
que é relevante o treino e a memorização. Podemos destacar que, tradicionalmente, permeou um ideário 
que o problema da aprendizagem da leitura e da escrita estava centrado numa perspectiva de métodos. 
Em	sua	pesquisa	sobre	a	psicogênese	da	língua	escrita,	as	mesmas	autoras	(1999)	afirmam	que	os	métodos	
de	alfabetização	e	os	procedimentos	de	ensino	pautados	em	concepções	adultas	não	estão	de	acordo	
necessariamente	com	o	que	ocorre	na	 “cabeça”	do	aluno,	ou	seja,	não	correspondem	aos	processos	de	
aprendizagem	e	a	evolução	das	noções	infantis	sobre	a	escrita.
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Gontijo	 (2008,	p.13)	assinala	que	 “[...]	a	principal	 falha	dos	antigos	métodos,	baseados	em	uma	visão	
comportamentalista da aprendizagem, é o fato de considerarem que as crianças apreendem a linguagem 
escrita de forma acabada e a partir da memorização”.

Dessa forma, ambas as autoras partem de uma crítica aos antigos métodos de alfabetização que nortearam 
e norteiam as diversas práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores. Assim, as pesquisas das autoras 
buscam romper com um modelo que tradicionalmente vigorou e que ainda se perpetua em diversas realidades 
educacionais.

Ferreiro	e	Teberosky	(1999,	p.21)	criticam	a	preocupação	dos	educadores	na	busca	de	um	método	eficaz	
a	determinadas	situações	ou	a	determinado	tipo	de	aluno,	rejeitando,

[...]	as	proposições	metodológicas	tributárias	de	concepções	empiristas	da	aprendizagem.	No	que	

diz	respeito	à	discussão	sobre	os	métodos	que	essa	querela	é	insolúvel,	a	menos	que	conheçamos	

quais são os processos de aprendizagem do sujeito, processos que tal ou qual metodologia pode 

favorecer, estimular ou bloquear.

As autoras evidenciam com essa citação que quando uma metodologia não toma como quadro de 
referência os processos de aprendizagem, pode haver um bloqueio desses processos. Assim, as autoras 
afirmam	que	os	desacordos	entre	os	métodos	analíticos	e	sintéticos,	“[...]	referem-se,	sobretudo,	ao	tipo	de	
estratégia perceptiva em jogo: auditiva para uns, visual para outros” (FEEREIRO; TEBEROSKY, 1999, p.21), 
criticando a ênfase dada pelos educadores às habilidades perceptivas, o que secundariza os aspectos 
essenciais da alfabetização: a competência linguística e as capacidades cognoscitivas da criança. Assim, os 
métodos	tradicionais	de	alfabetização,	segundo	Ferreiro	e	Teberosky	(1999),	não	são	expostos	somente	como	
posturas	metodológicas,	mas	correspondem	também	a	concepções	psicológicas	precisas.	Nesse	caso,	“[...]	
enfatizam	as	discriminações	auditivas	e	visuais	e	a	correspondência	fonema-grafema”	(FERREIRO;	TEBEROSKY,	
1999, p.22).

As críticas de Ferreiro e Teberosky (1999) são mais intensas em relação aos métodos sintéticos, porque 
esses	ensinam	a	partir	das	unidades	abstratas	da	língua	(significante).	Segundo	Ferreiro	e	Teberosky	(1999),	
quando isso acontece há uma destruição do signo linguístico, pois o signo linguístico é entendido como 
uma	unidade	de	dupla	face	que	comporta,	ao	mesmo	tempo,	significado	e	significante.	Essas	críticas	são	
importantes, pois permitem entender a concepção de linguagem, baseada na noção de signo linguístico, 
que sustenta o estudo das autoras.

Apesar de Ferreiro e Teberosky considerarem que a ênfase no significante conduz a práticas de 
alfabetização	distintas,	o	conceito	de	alfabetização	que	orienta	os	seus	estudos	parece	ficar	 restrito	ao	
processo	de	compreensão	e	expressão	de	significados.	Relacionado	a	esse	aspecto,	Gontijo	(2008)	elabora	
um	conceito	de	alfabetização,	para	orientar	suas	pesquisas,	que	abrange	a	leitura	e	a	produção	de	textos.

Em relação aos métodos tradicionais de alfabetização, percebe-se que o professor e o aluno não são 
sujeitos	livres	para	a	criação	de	seu	próprio	discurso,	sendo	assim,	a	linguagem	escrita	não	se	configura	
como	um	instrumento	de	denúncias,	invenções,	recriações	e	problematizações	nas	diversas	situações	em	
que vivemos. Assim, tanto o professor quanto o aluno passam a serem meros sujeitos repassadores passivos 
e acríticos, que estão aprisionados em uma cela que pressionam os seus dizeres, os seus encantos de fazeres 
e as suas vontades de liberdade para os desejos que impulsionam a verdadeira escrita.

O	objetivo	de	tais	postulados	é	refletir	sobre	um	conceito	de	alfabetização	que	leve	em	consideração	
os movimentos, os encontros, os afetos e os desejos vividos pelos discentes no cotidiano escolar. Os alunos, 
ao fazerem uso dos produtos culturais com seus desejos, anseios, fazeres, produzem, nos espaços e tempos 
cotidianos, um lugar de vida possível. A escola é esse lócus de enunciação, local de culturas e intercâmbios 
de conhecimentos. Como intercessora teórica, que possibilitou a criação de um conceito de alfabetização que 
fuja desse modelo tirano, conservador, autoritário, Gontijo (2008) resgata a alfabetização como um processo 
histórico-social	de	inserção	da	criança	no	mundo	da	linguagem	escrita	ou	da	cultura	escrita.	Dessa	forma,	“[...]	
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o que caracteriza o processo de alfabetização como histórico-cultural é o fato de os elementos constitutivos 
desse processo ser resultados de práticas sociais” (GONTIJO, 2008, p.36).

Assim,	a	autora	 sugere	um	conceito	de	alfabetização	que	é	contra	as	 concepções	 tradicionais	de	
alfabetização,	visto	que	tais	concepções	se	tornaram	hegemônicas.	Nesse	sentido,	Gontijo	esclarece	uma	
defesa de um conceito de alfabetização histórico-social que compreende a inserção da criança no mundo da 
linguagem escrita, ou seja, é um processo de apropriação de conhecimentos, signos e valores que irá englobar 
o intercâmbio ativo do sujeito com o mundo cultural em que está inserido.

Ao	meu	ver,	esses	estudos	se	tornaram	potentes	no	campo	da	alfabetização	para	romper	com	as	concepções	
metodológicas tradicionais que perduraram por muito tempo no cenário brasileiro. Vale destacar que a obra 
Psicogênese da Língua Escrita foi uma inauguração de uma nova forma de conceber a aprendizagem da leitura 
e	da	escrita,	além	de	possibilitar	um	aumento	no	número	de	profissionais	da	educação	que	acreditam	que	
essa visão ajudaria a solucionar os problemas educacionais ligados à alfabetização. Entretanto, o conceito 
de alfabetização que parece orientar os estudos das autoras não ajudam a pensar a sala de aula como um 
espaço de dizeres.

Tendo em vista o conceito de alfabetização que orienta os estudos de Ferreiro e Teberosky (1999) e de 
Gontijo	(2008),	acreditamos	que	os	estudos	se	apoiam	em	concepções	teóricas	divergentes.	Os	estudos	de	
Ferreiro	e	Teberosky	são	orientados	a	partir	dos	postulados	de	Jean	Piaget	e	das	concepções	psicolinguísticas	
de	Noam	Chomsky.	Por	outro	lado,	o	marco	conceitual	na	obra	de	Gontijo	(2008)	é	a	Psicologia	Histórico-
Cultural representada por Vigotski e os estudos de Luria.

Há	dois	pontos	centrais	na	teoria	piagetiana:	os	processos	de	acomodação	e	assimilação.	Esses	processos	
são relacionados a uma necessidade (afetiva, intelectual ou orgânica) que, por sua vez, manifesta um 
desequilíbrio, pois o sujeito reagirá a mesma por meio de uma tentativa de restabelecimento do equilíbrio. 
Na medida que o sujeito compensa a necessidade, o equilíbrio é recuperado e o sujeito aciona esses dois 
mecanismos que já foram citados acima. Assim, Ferreiro e Teberosky (1999, p.30), relatam que,

[...] num marco piagetiano de referência, pelo contrário, a distinção entre ambos é clara – e 

necessária-visto que um dos princípios básicos dessa teoria é que os estímulos não atuam dire-

tamente, mas sim que são transformados pelos sistemas de assimilação do sujeito: neste ato de 

transformação, o sujeito interpreta o estímulo, e é somente em consequência dessa interpretação 

que a conduta do sujeito se faz compreensível.

Um dos aspectos essenciais para entendermos a obra Psicogênese da Língua escrita, é trazer o marco 
conceitual que norteia essa obra para compreender a concepção de que a construção do conhecimento se 
dá por meio da interação do sujeito e o objeto de conhecimento, nesse caso, a língua escrita. Para a teoria 
piagetiana, a origem do conhecimento está na ação. A relação sujeito e objeto envolve o principal mecanismo 
entendido	por	essa	teoria	que	é	a	equilibração	definida	como	a	relação	entre	assimilação	e	acomodação.

A psicologia Vigotskiana tem como base epistemológica o materialismo histórico dialético, investigando 
os processos psicológicos humanos, com relevância numa dimensão histórica e não natural. Vigotski propôs 
uma investigação do desenvolvimento humano por meio do estudo da gênese (origem) do psiquismo, isto é, 
da dinâmica de sua constituição. A teoria Vigotskiana compreende que o desenvolvimento do sujeito, desde 
o	início	da	vida,	ocorre	relacionado	a	um	processo	de	apropriação	dos	significados	culturais.	Na	concepção	
Vigotskiana,	o	ser	humano	é	marcado	por	sua	cultura,	o	que	faz	sua	história	ficar	impregnada	pelos	valores	
de seu grupo social. Dialogando com essa perspectiva, os estudos de Gontijo partem dessa premissa de 
pensamento com relação à apropriação da linguagem escrita, sendo que

[...]	“o	desenvolvimento	da	escrita	integra	o	desenvolvimento	da	linguagem	na	infância	e	possibilita	

que	a	criança	amplie	e	diversifique	suas	possibilidades	de	expressão	por	meio	da	linguagem	e	de	

interação com as outras pessoas” (GONTIJO, 2008, p.41).
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Nessa	direção,	o	desenvolvimento	da	escrita	possibilitará	 implicações	de	mudanças	qualitativas	ao	
desenvolvimento	infantil,	sendo	que	essas	modificações	estão	relacionadas	com	as	capacidades	de	as	crianças	
se	relacionarem	com	as	outras	pessoas.	Vale	dizer	que	essas	relações,	das	crianças	com	as	demais,	refletem	
no processo sobre a linguagem oral e na forma usá-la de maneira mais criativa e consciente.

Em relação ainda aos pressupostos teóricos, é importante destacar que Ferreiro e Teberosky (1999, p.37) 
pensam	a	escrita	não	como	uma	identificação	de	uma	cópia	de	um	modelo.	Assim,	“[...]	a	escrita	não	é	cópia	
passiva e sim interpretação ativa dos modelos do mundo adulto”. Cabe salientar que ambas as perspectivas 
teóricas têm em comum o fato de postular que a apropriação da linguagem escrita não é um ato passivo e 
mecânico, mas que engloba a participação ativa do sujeito. Porém, Gontijo (2008) acredita que a atividade 
da	criança	não	se	restringe	a	dar	respostas	previstas	pela	teoria.	Há	muitos	modos	de	apropriação	da	escrita	
e	isso	depende,	em	grande	parte,	das	mediações.

Segundo	Mello	(2007),	nas	considerações	de	Chomsky	e	de	Piaget,	Ferreiro	e	Teberosky	encontraram	um	
núcleo	comum	de	ancoragem,	apesar	da	polêmica	entre	esses	dois	autores.	Nesse	sentido,	conforme	salienta	
Mello	(2007,	p.93),	“[...]	está	contida	a	ideia	de	que	a	atividade	estruturante	do	sujeito	permite	que	ele	construa	
esquemas interpretativos para compreender a natureza da língua escrita”.

Vale	ressaltar,	por	meio	dessas	considerações,	que	a	criança	pode	compreender	a	função	mnemônica	da	
escrita antes de ter domínio da escrita convencional. A escrita tem que ser ensinada como uma atividade 
potente	para	a	vida	e	no	contexto	escolar,	tal	escrita	deve	ter	sentido.	Só	assim,	ofereceremos	as	nossas	
crianças	condições	e	oportunidade	de	compreender	o	papel	de	alfabetização	para	a	formação	da	consciência	
crítica do indivíduo no sistema capitalista.

Há	um	último	aspecto	que	precisa	ser	mencionado	no	que	se	refere	à	concepção	de	linguagem	escrita.	
Ferreiro e Teberosky compreendem a escrita como representação da linguagem oral. Para as autoras, a 
ideia de representação se difere da ideia de transcrição do oral em escrito. Nesse sentido, criticam os antigos 
métodos	por	se	apoiarem	nesse	último	conceito.	Além	disso,	apontam	que	as	consequências	pedagógicas	da	
adoção de um desses conceitos é diferenciada. No caso do primeiro, em que a escrita é uma representação, 
a	criança	é	vista	como	um	sujeito	que	busca	ativamente	construir	hipóteses	sobre	as	relações	entre	o	oral	e	
o escrito. No segundo caso, escrever é um processo de associação entre sons e letras.

É notório o avanço na concepção de Ferreiro e Teberosky (1999). Porém, essas autoras, diferentemente 
de	Gontijo	(2008),	deixam	de	considerar	a	dimensão	discursiva	da	escrita,	se	atendo	apenas	aos	aspectos	
linguísticos.

Considerações finais

Nesse	sentido,	o	desejo	que	impulsiona	esta	escrita	está	nos	movimentos,	nos	fluxos,	nas	intensidades	das	
teorias	Construtivistas	e	da	Psicologia	Histórico-Cultural	para	compreender	os	processos	de	apropriação	ou	
desenvolvimento da linguagem escrita; além da concepção de criança que tem fundamentado os estudos 
dessas teorias. A nossa busca é compreender como as teorias concebem os processos de aprendizado e de 
desenvolvimento, e como esses mecanismos interferem na relação do desenvolvimento da linguagem da 
escrita	infantil.	Além	do	supracitado	anteriormente,	pretende-se	refletir	também	acerca	dessas	teorias,	pois	
elas estão interligadas às práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores.

É importante frisar, que os estudos de Ferreiro e Teberosky partem de um posicionamento contrário aos 
métodos de alfabetização que predominaram por muito tempo nas práticas pedagógicas dos professores 
alfabetizadores. Assim, esse posicionamento foi questionado na obra Psicogênese da língua escrita, que 
critica os antigos métodos de alfabetização. Essa obra foi de grande valia para a elaboração deste trabalho, 
pois	ela	nos	levou	a	refletir	sobre	os	antigos	métodos	de	alfabetização.

Assim	como	as	autoras	acima	mencionadas,	Gontijo	também	se	opõe	aos	antigos	métodos,	fazendo	com	
que	esses	estudos	 tenham	discussões	partindo	de	 ideias	semelhantes	relacionadas	aos	antigos	métodos	
de alfabetização. Entretanto, nas obras dessas autoras há uma divergência que é de suma importância ser 
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levantada, relativa aos referenciais teórico-metodológicos que norteiam estas obras. Logo, este estudo buscou 
demonstrar esse posicionamento ao longo da escrita, compreendendo as vertentes teóricas da Psicologia 
Histórico-Cultural,	representada	por	Vigotski,	e	da	Epistemologia	Genética	e	da	aprendizagem	representada	
por Piaget. Assim, essas autoras partem dessa divergência teórica relacionada à alfabetização como análise 
de seus estudos.
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O ensino de leitura e escrita nas cartas do  
padre Manuel da Nóbrega no Brasil do sec. XVI

Silvia Aparecida Santos de Carvalho
Universidade Estadual de Campinas – Unicamp/SP

Resumo: A missão de catequizar, civilizar e instruir o indígena, empreendida pelo padre jesuíta Manuel da 
Nóbrega durante sua missão no Brasil nos anos de 1549-1570, teve como um de seus principais pilares de 
sustentação a implementação de escolas de ler e escrever nas capitanias da costa brasileira. Nas cartas 
que escreveu encontramosmuitas referências sobre a importância dessas escolas para a evangelização e 
colonização	no	Brasil	do	séc	XVI.	Com	base	nos	estudos	de	Hansen	(1995)	e	Pécora	(1999)	que	identificam	
nas cartas de Nóbrega uma estrutura formal retratada na técnica epistolar da ars dictaminis	–	teoria	definida	
pelas doutrinas antigas e medievais sobre a arte de escrever cartas, este trabalho pretende analisar como, 
na estrutura formal dessas cartas, o ensino de leitura e escrita foi conformado bem como contribuir para a 
identificaçãode	sentidos	e	significados	destinados	ao	ensino	de	leitura	e	escrita	na	missão	jesuítica	do	Brasil	
quinhentista.
Palavras-chave:	Leitura	–	Ensino	–	História.	Escrita	–	Ensino	–	História.	Alfabetização	–	História	–	Jesuítas.

Numa Europa agitada por efervescências reformadoras, com um mundo sendo descoberto pelos 
empreendimentos marítimos iniciados pelos portugueses, nasceu a Companhia de Jesus fundada por Inácio 
de Loiola1. Em Portugal reinava D. João III que assumira, perante Roma, a incumbência de evangelizar as 
terras de sua descoberta mandando, para elas, missionários do clero secular e de ordens religiosas.

1 Conforme Serafim Leite (1938, p.3 e 4), Inácio de Loiola nasceu nas Vascongadas aproximadamente em 1491. Nomeado capitão da 
guarnição de Pamplona, capital de Navarra, na ocasião da invasão dos franceses, foi ferido, necessitando de cirurgia para resolver 
problemas com sua perna atingida. Durante sua recuperação, pediu livros de cavalaria, porém chegou às suas mãos Vida de Cristo e 
um Florilégio de Santos. A partir dessas leituras, Inácio de Loiola assumiu outro ideal: Se até aí dera a juventude ao mundo a às suas 
vaidades, para o futuro iria pôr-se unicamente ao serviço da Glória de Deus. É autor dos Exercícios Espirituais.
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Ao decidir, o rei de Portugal, estabelecer o Governo Geral do Brasil decidiu, também, enviar religiosos 
da Companhia de Jesus. E o primeiro voluntário a assumir a corajosa missão foi o Padre Simão Rodrigues2. 
Porém, com a falta de um substituto para o Provincialato de Portugal, não pode efetivá-la. Para a fundação 
da Província do Brasil iria, um jovem padre de 32 anos, Manuel da Nóbrega3.

Chegando à costa brasileira, na armada de Tomé de Souza, primeiro Governador Geral do Brasil e 
responsável pela posse e colonização da nova terra, com o Padre Manuel da Nóbrega vieram mais cinco 
companheiros: os Padres Leonardo Nunes4, António Pires5, João de Azpilcueta Navarro6 e os irmãos, que 
depois se ordenaram, Vicente Rodrigues7 e Diogo Jácome8. Ao desembarcarem celebraram, sob o comando 
de Nóbrega, a primeira missa no território recémdescoberto, inaugurando a história da Companhia de Jesus 
em todo o continente americano.

A missão de catequizar, civilizar e instruir o indígena, empreendida por Nóbrega, teve como um de seus 
principais pilares de sustentação, a implementação das escolas de ler e escrever nas capitanias da costa 
brasileira.	Em	suas	cartas,	Nóbrega	referiu-se	extensamente	sobre	a	importância	delas	para	a	missão	jesuítica	
de conversão e civilização do povo gentio.

As cartas escritas por Nóbrega são fontes documentais indispensáveis para a recuperação das práticas de 
ensino de leitura e escrita, no Brasil, do século XVI. Elas apresentam vários indícios de como se constituiu este 
ensino e do grau de sua importância para a obra de conversão e civilização do indígena brasileiro. Contudo, 
é preciso realizar uma leitura advertida dessa correspondência, para não tomá-la como narração neutra que 
informa a realidade vivida pelo padre jesuíta, em sua missão, no Brasil.9

Os	estudos	de	Hansen	(1995)	e	Pécora	(1999)	auxiliam,	substancialmente,	na	realização	de	uma	leitura	
advertida que busca, nas cartas de Nóbrega, indícios da prática jesuítica de ensino de leitura e escrita.  
A	partir	de	suas	análises	é	possível	identificar	como	são	conformados,	na	estrutura	formal	da	carta,	os	sentidos	
e	significados	destinados	ao	ensino	de	leitura	e	escrita	e	o	lugar	que	este	ensino	ocupa	na	obra	missionária	
do Brasil quinhentista.

2 Conforme Serafim Leite (1938, p.17), o Padre Simão Rodrigues, fundador da Província de Portugal e primeiro Provincial de Aragão, 
veio de Roma para Portugal com destino às Índias. Porém ficou em Lisboa aguardando decisões do rei. Com a decisão pela colonização 
do Brasil, ofereceu-se, e obteve licença de três anos para a corajosa missão.

3 Conforme Serafim Leite (1965, p.1), o Padre Manuel da Nóbrega entrou na Companhia de Jesus em Coimbra, em 1544. Graduado em 
Direito Canônico, foi designado para a missão, ao fundar-se em 1549, o Governo-Geral do Estado do Brasil.

4 Conforme Leite (1938) O Padre Leonardo Nunes entrou na Companhia de Jesus, em Coimbra, no dia 6 de fevereiro de 1548. Os índios 
lhe chamavam de “Abêré Bêbê” , Padre voador, por deslocar-se com considerável rapidez nas terras vicentinas. O Padre Leonardo 
Nunes, nas palavras de Leite, deve ser considerado o “primeiro apóstolo do Estado de São Paulo”. (p.252 e 254-255).

5 Conforme o Dicionário Histórico de Portugal, Antonio Pires era natural de Castelo Branco, entrou na Companhia de Jesus em 6 de março 
de 1538 e sendo ainda noviço empregou-se com ardor nos trabalhos das missões de Pernambuco e da Bahia ao lado do Pe. Manuel da 
Nóbrega. Disponível em www.arqnet.pt/dicionario/piresantonio.html

6 Conforme Primeiras Cartas do Brasil – 1551-1555 (2006), o Pe. João de Azpicuelta Navarro nasceu em 1522 na cidade de Navarra – 
Espanha. Foi um dos primeiros a aprender a língua dos índios, no que o terá ajudado sua estada de três ou quatro meses em Porto 
Seguro e a convivência com um ótimo intérprete que lá havia. Posteriormente, ele mesmo traduziu para a língua da terra vários trechos 
bíblicos e orações, e era, segundo testemunho de seus colegas, o que tinha maior desenvoltura com o tupi.

7 Conforme Serafim Leite (1938, p.59) Vicente Rodrigues, apesar de ainda não ser sacerdote, ocupou o cargo de Superior da Bahia, na 
ausência de Nóbrega em viagem para o sul. Nasceu em São João da Talha e entrou na Companhia de Jesus em Coimbra, no dia 16 de 
novembro de 1545, para coadjutor. Sem estudos de latim, tinha suficiente instrução para ser mestre-escola e “... 15 dias depois de 
chegar, já Nóbrega escrevera que ele ensinava a doutrina aos meninos, e tinha escola de ler e escrever.”. Além disso, fundou juntamente 
com o p.Francisco Pires a ermida de Nossa Senhora da Ajuda, em Porto Seguro. Uma vez ordenado sacerdote, trabalhou na Bahia e 
arredores. Em 1553, encontrava-se nos campos de Piratininga, na fundação de São Paulo. Encontrava-se também no Rio de Janeiro, 
quando se deu o ataque naval dos Tamoios. Faleceu no Colégio do Rio de Janeiro a 9 de junho de 1600, com cinqüenta e um anos de 
Brasil.

8 Conforme o Dicionário Histórico de Portugal, Diogo Jácome empregou-se na capitania do Espirito Santo exercendo numa terrível epi-
demia devastadora os ofícios de médico, cirurgião e confessor. O excesso de trabalho lhe causou uma terrível enfermidade com a qual 
veio a falecer em 15 de abril de 1565. Disponível em www.arqnet.pt/dicionario/jacomed.html>

9 Tomamos como referência a publicação Cartas do Brasil – 1549-1560, parte da Coleção Cartas Jesuíticas, compondo o número I dessa 
coleção. Publicada pela Officina Industrial Graphica em 1931, teve seus direitos de propriedade literária adquiridos pela Editora Itatiaia 
Limitada em 1988.
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Hansen	aponta	uma	perspectiva	de	análise	que	considera	as	convenções	retóricas	e	teológico-políticas	da	
correspondência	que	Nóbrega	escreveu	no	Brasil	“como	categorias	de	pensamento	da	conquista	espiritual	do	
gentio”.	Hansen	identifica,	nas	cartas,	uma	estrutura	formal	que	retrata	a	técnica	epistolar	da	ars dictaminis 
–	teoria	definida	pelas	doutrinas	antigas	e	medievais	sobre	a	arte	de	escrever	cartas.

Na mesma direção está o estudo de Pécora que se interessa por ressaltar uma implicação epistemológica 
da estrutura formal da carta jesuítica, herdeira da tradição epistolar da ars dictaminis. Para o autor, as cartas 
escritas por Nóbrega não revelam nada além que sua tradição formal não possa conformar.

A prática de correspondência, indubitavelmente, tem lugar fundamental no funcionamento da Companhia 
de	Jesus	e	na	realização	de	seus	objetivos.	Ressaltando	a	sua	importância	para	a	unificação	dos	membros	
da Companhia de Jesus, Pécora localiza nas Constituições – documento que regula o funcionamento da 
Companhia	–	as	funções	da	arte	epistolar.	As	determinações	de	que	deve-se	durante	as	refeições	ler	cartas	
de	edificação;	de	que	as	cartas	devem	ser	escritas	periodicamente;	de	que	devem	ser	enviadas	lacradas;	 
a obrigatoriedade dos missionários informarem, por carta, os acontecimentos ao superior; a determinação de 
que o superior deve garantir a instrução dos missionários para que se ocupem da correspondência; a função de 
unificar	todos	os	missionários	nos	objetivos	da	ordem;	são	alguns	exemplos	que	evidenciam	o	lugar	ocupado	
pela prática da correspondência entre os missionários jesuítas.

Pécora localiza três aspectos da função dessa correspondência no corpo da Companhia de Jesus. O primeiro 
é o da informação que revela o esforço de comunicar, por escrito, os acontecimentos de modo a dotá-los de 
sentido.	O	segundo	encontra-se	na	unificação	espiritual	que	essa	correspondência	provoca	entre	os	missionários.	
Através	dela,	 recuperam	a	unidade	que	os	 identifica	como	membros	da	Companhia,	 reforçando	 laços	de	
solidariedade	e	unificando	os	objetivos	de	intervenção	histórica	em	favor	do	cristianismo	católico.	O	terceiro	
é	identificado	numa	prática	que	tem	por	função	“...	atualizar	a	missão	apostólica	e	a	palavra	de	Deus,	e	tanto	
melhor o fazem quanto mais incendeiam escritor e leitor numa mesma febre de fé, que os irmana em tremendas 
experiências	devocionais.”	(p.382).

Nas	análises	de	Hansen	a	carta	jesuítica,	herdeira	da	tradição	epistolar	da	ars	dictaminis,	é	primeiramente	
organizada como carta familiar, que tem por função, no ato de sua escrita, endereçar aos companheiros de 
ordem	–	padres	e	irmãos	–	informações	sobre	os	acontecimentos	da	missão.	Entretanto,	quando	pretende	
discutir com os superiores da ordem em Roma, providências administrativas e doutrinárias da obra missionária, 
a carta adquire caráter negocial. Mas de familiar e negocial, essa correspondência passa a ser considerada 
epístola quando, os superiores da Companhia, em Roma, determina uma leitura devocional e apologética 
dessas cartas.

Para	a	análise	das	cartas	escritas	por	Nóbrega,	Hansen	 ressalta	dois	aspectos:	o	primeiro,	 trata	dos	
procedimentos retórico-teológico-políticos, aplicados pelo remetente e partilhados com o destinatário, 
assegurando uma coesão de entendimentos não suscetíveis às diferenças individuais e locais. O segundo 
concentra-se	no	modo	como	as	informações,	classificadas	por	Hansen	em	temas	e	subtemas,	são	conformadas	
nos esquemas retóricos-doutrinários aplicados na escrita dessas cartas.

De acordo com a tradição da ars dictaminis as cartas de Nóbrega são iniciadas por uma salutatio.  
As	análises	de	Hansen	apontam	que,	ao	formalizar	sua	saudação	conforme	a	antiga	arte	epistolar:	“dirigida	
a superior, não pode ser jocosa; a igual, não pode ser descortês; a inferior, não pode ser orgulhosa.” (p.93), 
Nóbrega prescreve remetente e destinatário numa relação dialógica que mistura familiaridade (revelada 
pela ação de escrever ao amigo Simão Rodrigues) e sacralidade (revelada no ato de considerar o momento 
de escrita da carta, iluminado pela ação divina que incide em quem a escreve e em quem a lê).

Além	disso,	Hansen	observa	que	o	modo	pelo	qual	Nóbrega	enuncia	a	saudação,	produz	um	destinatário	
que, ao mesmo tempo, é desconhecedor dos temas locais e conhecedor dos esquemas retórico-doutrinários 
aplicados	na	narrativa	desses	 temas.	Assim,	as	diferenças	existentes,	primeiramente,	entre	 remetente	
e destinatário (pois um conhece e o outro não, os fatos a serem narrados) são, num segundo momento, 
suplantadas numa unidade produzida pelo discurso remetido (ambos conhecem os procedimentos retórico-
doutrinários-doutrinários que conforma a narrativa).
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Na	mesma	direção	apresentam-se	as	análises	de	Pécora.	Identificando	a	salutatio como a primeira parte do 
exórdio,	Pécora	chama	atenção	para	as	variantes	identificadas	nas	saudações	dirigidas	a	leigos	ou	superiores	
eclesiásticos que não pertencem à Companhia e para os irmãos e padres da ordem. Aos primeiros, paz, graça 
ou consolação	são	dedicadas	por	zelo	e	humildade;	para	os	segundos,	as	invocações	consistem	em	pedidos	de	
favor	divino	para	todos	que	compõem	a	Companhia,	reforçando	sempre	a	união	do	corpo	jesuítico.	Em	1549,	
escreve	para	Simão	Rodrigues:	“A	graça	e	amor	de	Nosso	Senhor	Jesus	Christo	seja	sempre	em	nosso	favor	e	
ajuda. Améns.” (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.71) Em 5 de julho de 1559 para Tomé de Souza, governador da 
Bahia:	“A	paz	e	amor	de	Christo	Nosso	Senhor	seja	sempre	em	seu	contínuo	favor	e	ajuda.	Améns”	(CARTAS	
DO BRASIL, 1931, p.191).

Posteriormente à salutatio, segue-se a captatio benevolentiae. Conforme Pécora, encontram-se nela os 
procedimentos	que	visam	despertar	o	 interesse	do	 leitor	para	os	conteúdos	apresentados	na	seqüência.	
Utilizando-se	do	recurso	da	humildade	e	da	obediência,	Nóbrega	coloca-se	como	inútil	e	pecador	diante	dos	
resultados da obra missionária. Inscreve, no próprio ato de escrever a carta, o recurso da obediência, quando 
afirma	escrevê-la	para	atender	à	ordem	de	seus	superiores	que	pedem	para	fazê-lo,	periodicamente.	É	o	que	
se	pode	observar	quando	escreve,	em	10	de	agosto	de	1549,	para	o	Dr.	Navarro,	seu	mestre	em	Coimbra:	“...	
fico	espantado	de	ter	sido	para	esse	fim	eleito,	sendo	eu	a	escoria	de	toda	a	Universidade...”	(CARTAS	DO	
BRASIL,	1931,	p.88).	Ou	ainda,	em	1º	de	junho	de	1560,	para	ao	Infante	Cardeal	D.	Henrique:	“O	anno	passado	
de 1559 me deram uma de Vossa Alteza em que me manda que lhe escreva e avise das cousas da terra...” 
(CARTAS DO BRASIL,1931,p.220)

Outro	recurso	é	identificado,	por	Pécora,	na	captatio	de	Nóbrega.	Por	vezes,	o	jesuíta	coloca	as	dificuldades	
vividas	na	missão	como	martírio	desejado	para	a	purificação	dos	pecados.	É	o	caso,	por	exemplo	de	como	
Nóbrega se reporta ao episódio da morte do bispo Pero Fernandes. Mesmo tendo uma morte terrível, 
interpretada como castigo, o bispo teria recebido a graça divina de poder, através de tamanho sofrimento, 
purificar	seus	pecados.	Nóbrega,	em	5	de	julho	de	1559,	escreve	à	Tomé	de	Souza:

... nisto me ajude Vossa Mercê a louvar a Nosso Senhor em sua providência, que permittiu que 

fugindo elle dos gentio e da terra, (...) fosse comido d’elles, e a mim que sempre o desejei e peço 

a Nosso Senhor (...) me foi negado. O que eu nisso julgo, (...) que quem isto fez, porventura quis 

pagar-lhe suas virtudes e bondade grande, e castigar-lhe junctamente o descuido e pouco zelo 

que tinha da salvação do gentio. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.193)

Para	Hansen	a	 idéia	de	pecado,	 veiculada	na	captatio de Nóbrega, é o ponto de partida para a 
determinação do sentido da ação missionária. Referindo-se ao pecado, o remetente postula, em sua escrita, 
a	existência	de	uma	força	que	motiva	a	ação	evangelizadora	que,	por	sua	vez,	servirá	para	a	purificação	dos	
pecados do missionário.

Pécora indica, ainda, uma associação entre a captatio de Nóbrega e o próprio ato de escrever as cartas. 
Na formulação da captatio, o jesuíta coloca a ação de escrever a carta como possibilidade de partilha das 
alegrias	e	tristezas	vividas	na	obra	missionária.	É	o	que	se	pode	observar	quando	escreve:	“Este	quadrimestre	
de janeiro até abril relatará cousas que muito aos de cá nos hão consolados, e outras que nos hão entristecido 
(...)	de	um	e	de	outro	Vossa	Paternidade	será	informado,	para	que	lhe	caiba	parte	das	consolações...”	(CARTAS	
DO BRASIL, 1931, p.156).

Da captatio benevolentiae passa-se à narratio.	Hansen	indica	uma	justaposição	de	assuntos	que,	misturados	
na	composição	da	narrativa,	são	unificados	por	um	sistema	de	 interpretação	doutrinário.	Nesta	mistura,	
Hansen	aponta	a	predominância	dos	temas	negociais	e	apresenta	dois	tipos	de	enunciados	que	compõem	a	
narratio de Nóbrega: os descritivos-narrativos e os prescritivos. Os enunciados descritivos-narrativos tratam 
dos temas relacionados à terra, evidenciando uma forma linear e justaposta de narrar os acontecimentos. Nos 
enunciados prescritivos, que se ocupam em evidenciar uma orientação interpretativa para o entendimento 
dos	acontecimentos	narrados,	Hansen	identifica	uma	prescrição	nunca	discutida	ou	questionada.	O	dogma	
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católico,	a	ação	justa	de	evangelização	do	índio,	a	importância	dos	castigos	para	a	purificação	dos	pecados,	
a heresia praticada pelos franceses calvinistas, são assuntos inquestionáveis e pressupostos como universais.

Nas análises de Pécora, a narratio de Nóbrega é formalizada por uma seleção de acontecimentos que 
são	narrados,	menos	para	informar	e	mais	para	exemplificar	uma	prática	ou	costume	estabelecido.	Assim,	 
o tema da terra é tratado de modo a reforçar a sua utilidade para a obra missionária. Entretanto, os índios e 
os cristãos com seus maus costumes, são os elementos que destoam de quadro tão perfeito.

Os	maus	costumes	dos	índios,	revelados	nas	ações	de	canibalismo,	na	prática	de	poligamia,	na	nudez,	nas	
guerras	entre	as	tribos,	na	falta	de	lei	e	rei	comuns,	no	desconhecimento	de	Deus,	tratados	extensivamente	nas	
cartas	de	Nóbrega,	reportam	à	um	debate	teológico-político,	efervescente	na	Europa	do	século	XVI.	Hansen	
identifica	que	quando	Nóbrega,	em	sua	narrativa,	trata	da	nudez	do	índio	pressupondo,	conforme	Santo	
Agostinho, a ignorância do pecado original localizado nos órgão genitais, prescreve uma interpretação de 
que a ausência de roupa revela, também, a ausência do Bem divino indicando um debate sobre a lei natural, 
constituído	de	três	posições	doutrinária	envolvidas	na	concepção	moderna	de	Estado.

a dos que não necessitam da virtude cristã nas coisas políticas, como os partidários de Guic-

ciardini e Maquiavel; a dos que abolem radicalmente a Luz infusa com a predestinação, como 

Lutero e Calvino; e a dos que, embora concedendo a corrupção da natureza humana pelo pecado, 

mantêm-se otimistas, defendendo que na alma brilha a “centelha de consciência”, a synderesis 

escolástica e neo-escolástica dos juristas contrarreformistas, que a faz perfectível no livre-arbítrio. 

(HANSEN,	1995,	p.104)

Na	correspondência	de	Nóbrega	é,	permanentemente,	identificável	a	interpretação	prescritiva	de	que,	não	
obstante	o	índio	tivesse	uma	vida	cheia	de	pecados,	era	possível	modificar	sua	natureza	humana	corrupta.	
Em 1549, escreve ao Dr. Navarro:

Poucas lettras bastariam aqui, porque tudo é papel branco, e não há que fazer outra cousa, sinão 

escrever á vontade as virtudes mais necessárias e ter zelo em que seja conhecido o Creador destas 

suas creaturas. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.94)

A	 tentativa	de	correção	da	natureza	 indígena	é	 identificada	por	Pécora	nos	métodos	de	conversão	
apresentados na narrativa da correspondência. Nos primeiros anos de obra missionária, é pela via amorosa 
que se pretende a conversão do gentio. Na carta escrita em abril de 1549 e endereçada ao Padre Mestre 
Simão	Rodrigues,	Nóbrega	explicita	a	via	amorosa	de	conversão	do	gentio.

Dentre muitas coisas referirei uma que bastante me maravilhou, e foi que ensinando um dia o 

padre João de Azpilcueta os meninos a ler e a fazer o signal da cruz, e tendo os ditos meninos 

certas pedras de varias cores nos labios, que é uso trazer furados, e muito estimam, embaraçando 

as pedras de fazer-se o signal da cruz, veiu a mãe de um delles e para logo tirou a pedra dos labios 

de seu filho e atirou ao telhado; de repente os outros fizeram o mesmo e isto foi logo quando 

começamos de ensinar. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.92)

Dentre outras práticas de conversão pela via amorosa, Pécora indica o ensino de leitura e escrita.  
Na carta escrita da Bahia, em abril de 1549, Nóbrega, desenvolve uma narrativa que, ao lamentar os costumes 
dos	indígenas,	prescreve	a	necessidade	de	uma	escola	de	ler	e	escrever	que	unifica	ensino	do	A,B,C	e	ensino	
de doutrina.

Espero em Nosso Senhor fazer-se fructo, posto que a gente da terra vive em peccado mortal, 

e não há nenhum que deixe de ter muitas negras das quaes estão cheios de filhos e é grande 
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mal. (...)O Irmão Vicente Rijo [Rodrigues] ensina a doutrina aos meninos cada dia e tambem tem 

eschola de ler e escrever; parece-me bom modo este para trazer os Índios desta terra, os quaes 

tem grandes desejos de aprender e, perguntados si querem, mostram grandes desejos.(...) e já um 

dos Principaes delles aprende a ler e toma lição cada dia com grande cuidado e em dous dias 

soube o A,B,C todo, e o ensinamos a benzer, tomando tudo com grandes desejos. Diz que quer 

ser christão e não comer carne humana, nem ter mais de uma mulher e outras cousas;...(CARTAS 

DO BRASIL, 1931, p.72)

A prescrição da necessidade de um ensino de A,B,C vinculado ao ensino de doutrina conforma remetente e 
destinatário	numa	narrativa	que	os	unifica	na	condição	de	conhecedores	da	importância	que	tem,	o	ensino	de	
leitura e escrita, no século das reformas. A garantia de um aprendizado de leitura e escrita, à maneira católica, 
é indiscutível num tempo em que é preciso combater a heresia protestante que divulga as Escrituras na forma 
impressa, em língua vulgar.Ainda na carta de 1549 endereçada ao Padre Simão Rodrigues, Nóbrega escreve:

O Padre Leonardo Nunes mando aos Ilheos e Porto Seguro, a confessar aquella gente que tem 

nome de Christãos, porque me disseram de lá muitas miserias, e assim a saber o fructo que na 

terra se pode fazer. Elle escreverá a Vossa Reverendíssima de lá largo. Leva por companheiro 

Diogo Jácome, para ensinar a doutrina aos meninos, o que elle sabe bem fazer, eu o fiz já ensaiar 

na nau, é um bom filho. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.74)

Mas essa prescrição também postula a necessidade de preencher a língua do índio, considerada língua 
da falta10, com as letras que deverão revelar a palavra de Deus.

Trabalhamos de saber a lingua delles e nisto o padre Navarronos leva vantagem a todos. Temos 

determinado ir viver com as aldeias, como estivermos mais assentados e seguros, e aprender com 

elles a lingua e il-os doutrinando pouco a pouco. Trabalhei por tirar em sua lingua as orações 

e algumas praticas de Nosso Senhor e não posso achar lingua que m’o saiba dizer, porque são 

elles tão brutos que nem vocabulos têm. Espero de as tirar o melhor que puder com um homem 

que nesta terra se criou de moço, o qual agora anda mui occupado em o que o Governador lhe 

manda e não está aqui. Este homem com um seu genro é o que mais confirma as pazes com esta 

gente, por serem elles seus amigos antigos. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.73)

A	língua	da	falta,	entretanto,	não	pressupõe,	ao	Jesuíta,	a	ausência	da	luz	do	Bem	na	alma	indígena.	
Defendendo a tese tridentina de que o índio possui alma, pois é portador das faculdades de entendimento, 
memória	e	vontade,	Nóbrega,	em	sua	narrativa,	não	identifica,	na	língua	da	falta,	a	ausência	da	luz	natural	
da	graça.	Conforme	Hansen,	a	narrativa	de	Nóbrega,	produz	uma	 indeterminação	no	modo	em	como	o	
índio	se	assemelha	às	criaturas	divinas.	Mesmo	sendo	filho	de	Deus	e	portador	da	luz	do	Bem	divino,	o	índio	
não se reconhece como tal. Assim, a narrativa prescreve a necessidade de destruição da língua da falta, 
submetendo-a	à	língua	que	revela	a	palavra	divina,	por	exemplo	a	língua	portuguesa.	Falar,	ler	e	escrever	o	
português preenche a carência que é produzida na alma indígena.

10 A formulação de Pero de Magalhães Gândavo (1980, p.51) que pressupõe a língua do índio como língua da falta, de certo modo, 
articula-se a prescrição da narrativa de Nóbrega. “A língua deste gentio toda pela Costa he, huma: carece de três letras – silicet, não 
se caha nella, F, nem L, nem R, cousa digna de espanto, porque assi não têm Fé, nem Lei, nem Rei; e desta maneira vivem sem justiça 
e desordenadamente”. Entretanto Gândavo desenvolve, a partir desta formulação, a tese de que o índio não tendo as noções de Deus, 
de Lei e de Rei, não é portador da luz natural da graça, que ilumina as ações e o entendimento. Assim o índio, não sendo semelhante 
da humanidade cristã, são “escravos por natureza”. Esta tese é, também, defendida por Juan Ginés de Sepúlveda.
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Em começando em S. Paulo que foi a primeira, direi primeiramente a ordem que teve e tem em 

proceder aqui a eschola de meninos que são para isso cada dia uma só vez porque tem o mar 

longe e vão pelas manhãs pescar para si e para seus paes que não se mantêm d’outra cousa e as 

tardes tem eschola tres horas ou quatro. Destes há hi cento e vinte por rol, mas continuos sempre 

há de oitenta para riba. Estes sabem bem a doutrina e coisas da Fé, leem e escrevem, já cantam e 

ajudam já alguns a missa. Estes são já todos baptisados com todas as meninas da mesma edade 

e todos os innocentes e lactantes. Depois da eschola há doutrina geral e a toda gente e acaba-se 

com Salve cantada pelos meninos e as Ave Marias. Depois uma hora, de noite, se tange o sino e os 

meninos têm cuidado de ensinarem a doutrina a seus paes e mais velhos e velhas, os quaes não 

podem tantas vezes ir a egreja e é grande consolação ouvir por todas as casas louvar-se Nosso 

Senhor e dar-se gloria ao nome de Jesus. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.179)

Hansen	aponta	que	“supondo	sempre	a	degradação	das	línguas	na	Torre	de	Babel,	o	enunciado	jesuítico	
também	supõe	que	as	línguas	perderam	seu	primitivo	‘estado	de	natureza’	afastando-se	da	motivação	divina	
inicial.” (p.116). Assim, a ausência das letras F, L, R, na língua do índio, revelam este afastamento, que deve 
ser	corrigido	pelo	“fornecimento	da	memória	do	verbo	interior”,	ou	ainda,	pelo	ensino	da	língua	portuguesa.	
Ao informar sobre as terras do Brasil, em 1549, Nóbrega escreve:

Esta gentilidade coisa nenhuma adora, nem conhece a Deus; sómente aos trovões chama Tupane, 

que é como que diz coisa divina. E assim nós não temos outro vocabulo mais conveniente para 

os trazer ao conhecimento de Deus, que chamar-lhe Pae Tupane.(CARTAS DO BRASIL, 1931, p.99)

Conforme	Hansen,	a	bula	papal	de	1537	estabelece	que	o	 índio,	 sendo	também	humano,	é	portador	
da	“graça	inata”,	o	que	o	torna,	mesmo	pecador,	capaz	de	corrigir	as	ações	que	o	distancia	de	Deus.	E	é	
no desenvolvimento da narratio,	que	Nóbrega	explicita	o	lugar	que	ocupa	o	ensino	de	leitura	e	escrita	na	
obra de conversão do gentio pela via amorosa. Ao pressupor que o índio é portador da luz divina, embora 
esteja afastado de um modo de vida cristão, Nóbrega indica a necessidade de garantir sua evangelização, 
prescrevendo a viabilidade da destruição da sua língua, que desmemoriada, não revela o conhecimento da 
palavra divina, pela ausência da letras F, L, R. O ensino de leitura e escrita da língua portuguesa e da doutrina 
católica	é	fundamental	para	garantir	que	o	índio	seja	rememoriado	de	sua	condição	de	filho	de	Deus.

Pécora indica, contudo, que a narrativa de Nóbrega vai gradualmente afastando-se da via de conversão 
amorosa,	quanto	mais	vai	se	alongando	os	anos	de	experiência	na	obra	missionária.	Os	primeiros	indícios	
desse	afastamento,	já	se	apresentam	em	sua	narrativa,	quando	começa	a	explicitar	as	dificuldades	da	obra	
de conversão. Nóbrega escreve, em agosto de 1549, ao Dr. Navarro:

... começamos a visitar as suas aldeias, quatro companheiros que somos, a conversar familiarmente, 

e a annunciar-lhes os reino do ceu, si fizerem aquilo que lhes ensinarmos; e são estes aqui os nossos 

bandos. Convidamos os meninos a ler e escrever e conjunctamente lhes ensinamos a doutrina 

christã e lhes pregamos para que com a mesma arte com que o inimigo da natureza venceu o 

homem dizendo: Eritis sicut Dii scientes bonum et malum, com arte egual seja elle vencido, porque 

muito se admiram de como sabemos ler e escrever e têm grande inveja e vontade de aprender 

e desejam ser christãos como nós outros. Mas sómente o impede o muito que custa tirar-lhe os 

maus costumes delles, e nisso está hoje toda a fadiga nossa. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.91 e 92)

Distanciando-se da aplicação das práticas de conversão pela via amorosa, a narratio das cartas do jesuíta 
passa	a	postular,	conforme	as	análises	de	Pécora,	a	sujeição	política	do	índio	como	condição	do	êxito	da	obra	
missionária.	A	ação	militar	dos	governadores	compõem	a	narrativa	de	Nóbrega,	particularmente,	no	relato	
de	situações	em	que	os	índios	aceitam	a	sujeição.	No	Quadrimestre	de	Janeiro	até	abril	de	1557,	Nóbrega	
escreve ao Padre Ignacio:
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... mas Nosso Senhor, que sabe do mal tirar bem, o permittiu assim pelo bem, que disso se seguiu, 

porque o Governador fez nisso grandes ameaças aos Indios e mandou apregoar por suas aldêas, 

sob pena de morte, que ninguem comesse carne humana; de maneira que os Indios ficaram ate-

morisados, e comtudo isto não quizeram os Padres tornar á aldêa até o Principal mostrar signaes 

de muito arrependimento, e os que comeram da carne fizeram penitencia e não entraram na 

egreja por certo tempo. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.157)

Quando Nóbrega aplica o método de conversão pela via amorosa o ensino de leitura e escrita, em sua 
narratio,	é	prescrito	como	condição	do	êxito	da	obra	missionária	de	conversão.	Mas	com	o	método	de	
conversão	pela	via	da	experiência,	a	narratio prescreve a sujeição do gentio. O ensino de leitura e escrita, 
neste momento, é narrado como decorrência da sujeição. Ainda, no Quadrimestre de Janeiro até abril de 1557:

...estiveram presos sete ou oito dias, até que pelos rogos dos Padres, os soltaram, de que ficaram 

todos amedrontados, que dahi por deante se começaram a encher as egrejas; favoreceu a isto 

muito mandar o Governador por sua lingua pregar-lhes e auctorisar-lhes que nós ensinávamos, de 

maneira que subitamente vimos o notavel proveito que nasceu de se castigar áquelle feiticeiro (...) 

os meninos, que antes vinham á eschola com tanto trabalho de os irem buscar, vinham todos, como 

os chamavam com a campainha os domingos e festas... (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.158 e 159)

As	posições	defendidas	por	Nóbrega	encontram	equivalência,	conforme	Pécora,	nas	análises	de	José	
de Acosta, jesuíta espanhol e missionário no Peru, escritas em 1576. Pécora apresenta os três métodos de 
pregação sugeridos por Acosta.

O primeiro tomaria o que chama de via “apostólica”, (...) em que a pregação entre os gentios faz-se 

sem nenhum aparato militar. (...) “Mas quem quiser seguir, em todos os seus pormenores, este mé-

todo de evangelização com a maioria dos povos deste mundo ocidental, deve ser condenado por 

nada mais do que por sua extrema estupidez, e não sem razão. O segundo método de pregação 

referido por Acosta restringe-se aos povos já sujeitos aos príncipes cristãos, sendo sobretudo útil 

para a “colonização” de territórios já ocupados, não para a “exploração” de novos territórios e 

nações. (...) O terceiro método de evangelizar (...) adaptado ao “novo gênero de homens” encon-

trado nas terras ocidentais propõe que a pregação a novas nações seja acompanhada de tropas 

e soldados para defesa da vida dos missionários, dados os costumes brutais dos índios... (Pécora, 

1999, p.403-404)

O	segundo	e	terceiro	método	exposto	por	Acosta,	em	1576,	aproxima-se	do	método	de	conversão	pela	via	
da	experiência	proposto,	por	Nóbrega,	na	narrativa	de	suas	cartas.	Nesta	perspectiva,	a	subjugação	do	índio	
deveria servir, conforme Pécora, para torná-lo apto a receber a doutrina cristã.

A narratio das cartas de Nóbrega, segundo as análises de Pécora, tem por função, de acordo com a 
tradição da ars dictaminis,	sustentar	a	eficácia	da	petitio que	se	refere	aos	pedidos	e	solicitações	dirigidos	às	
autoridades da Companhia de Jesus e da metrópole portuguesa. Para formular a petitio, Nóbrega desenvolve 
uma	narrativa	que	justifica	a	natureza	do	pedido.	Em	sua	narrativa,	produz	uma	unificação	entre	remetente	
e destinatário, de modo a conformá-los numa concordância da necessidade em atender a solicitação.

Em 14 de setembro de 1551, escreve à El-Rei D. João III.

Nesta capitania se vivia muito seguramente nos peccados de todo genero e tinham por lei e cos-

tume; os mais ou quase todos não commungavam nunca e a absolvição sacramental a recebiam 

perseverando em seus peccados. Os ecclesiasticos que achei, que são cinco ou seis, viviam a 

mesma vida e com mais escandalo e alguns apostatas, e por todos assim viverem não se estra-
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nha peccar. A ignorancia das coisas da nossa Fé Catholica é cá muita e parece-lhes novidade a 

pregação d’ellas. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.123 e 124)

Depois de apontar a carência de missionários na obra de conversão Nóbrega apresenta, na mesma carta, 
a sua petitio.

O converter todo este Gentio é mui facil cousa, mas o sustental-o em bons costumes não póde 

ser sinão com muitos obreiros, porque em cousa nenhuma crêm e estão papel branco para 

nelles escrever á vontade, si com exemplo e continua conversação os sustentarem. Eu quando 

vejo os poucos que somos, e que nem para acudir aos Christãos bastamos, e vejo perder meus 

proximos e creaturas do Senhor á mingua, tomo como remedio clamar ao Creador de todos e a 

Vossa Alteza que mandem obreiros e a meus Padres e Irmãos que venham. (CARTAS DO BRASIL, 

1931, p.124 e 125)

A petitio de Nóbrega refere-se, também, a construção e organização dos colégios. Em carta escrita a Simão 
Rodrigues, em 6 de janeiro de 1550, Nóbrega apresenta a conveniência de construir o colégio no local por 
ele	escolhido,	ressaltando	o	apoio	de	todos	os	padres	da	missão.	Compõe	a	narrativa,	de	modo	a	suscitar	a	
importância de, caso o governador não destine verbas para construir e manter o colégio – pois foi contrário 
ao local escolhido – faça-o os padres da Companhia junto a El-Rei de Portugal.

O padre Navarro estava (como ainda está) em suas aldeias, prégando aos grandes e ensinando 

a ler e a fazer orações aos pequenos e ajudando a se afervorarem no amor de Deus e no desejo 

do baptismo (...). Fizemos construir em logar mais conveniente uma egreja onde os Christãos 

ouvem missa e junto uma casa onde o irmão Vicente Rodrigues e Simão Gonçalves ensinam os 

meninos e existe entre a cidade e a aldeia ao pé de um rio um logar, segundo o parecer de todos 

os Irmãos, muito a proposito e conveniente para se fazer um collegio, como já escrevi a Vossa 

Reverendíssima. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.104).

Depois da preparação desenvolvida na narratio, em carta escrita em 14 de setembro de 1551 ao El-Rei D. 
João III, Nóbrega encaminha sua petitio.

O Collegio da Bahia seja de Vossa Alteza para o favorecer porque está já bem principiado e 

haverá nelle vinte meninos pouco mais ou menos, e mande ao Governador que faça casas para 

os meninos, porque as que tem são feitas por nossas mãos e são de pouca duração... (Cartas do 

Brasil, 1931, p.126)

A	petitio	de	Nóbrega	que	solicita	auxílio	na	construção	e	manutenção	do	colégio	reporta	a	necessidade,	
narrada por Nóbrega, de ensinar o índio a leitura, a escrita e a doutrina. Nesta perspectiva Nóbrega solicita, 
também,	livros.	Em	carta	escrita	ao	Padre	Simão,	em	9	de	agosto	de	1549	escreve	“...o	padre	Navarro	e	eu,	
os	livros,	que	já	lá	pedi,	porque	nos	fazem	muita	mingua	para	dúvidas	que	cá	há,	que	todas	se	perguntam	a	
mim. (CARTAS DO BRASIL, 1931, p.87).

Também dá notícias de seu recebimento na carta escrita, em 7 de janeiro de 1550, ao padre Simão.

Recebemos aqui tudo segundo nos haveis escripto, isto, é, duas caixas com os livros e ornamentos 

para as egrejas, os quaes eram muito necessarios, porque com a ajuda do Senhor se farão egrejas 

em muitos logares. (...) Esperamos tambem resposta de Vossa Reverendissima para começar o 

collegio do Salvador na Bahia, no qual não tanto gastaremos como pensaes, porém com cem 

crusados se poderão fazer moradias de taipa que bastem para principiar. Os estudantes com 
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pouco se manterão. Poder-se-hia até fazel-as de pedra, si assim parece a Vossa Reverendissima, 

porque agora há muito boa cal.(CARTAS DO BRASIL, 1931, p.111)

O	exame	das	cartas	de	Nóbrega	evidencia,	indubitavelmente,	que	o	relato	das	informações	apresentado	
por elas, foi resultado da aplicação de uma tradição epistolar vigente na época. Partir desse pressuposto é 
considerá-las como narração que objetivou, propositalmente, um tipo de leitura. Conformando o relato das 
informações,	segundo	a	ars dictaminis, Nóbrega destinou um lugar para o ensino de leitura, escrita e doutrina 
cristã	de	fundamental	importância	para	o	êxito	da	obra	missionária	de	conversão	do	gentio.

Nas cartas de Nóbrega o ensino de leitura, escrita e doutrina cristã foi prescrito como um instrumento 
para promover a sujeição do índio aos costumes cristãos tão interessantes aos propósitos da igreja católica 
contra reformista bem como aos de civilização objetivados pela coroa portuguesa.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Alfabetização e diversidade: o trabalho do professor  
frente a salas de aulas compostas por alunos com  
diferentes conhecimentos e experiências

Adriana Rodrigues da Rocha Santos
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC / SP
Secretaria Municipal de Educação de Curitiba

Resumo: O objetivo deste trabalho foi investigar como professores ligados à rede municipal de Curitiba (PR) 
abordavam	a	diversidade	de	conhecimentos,	experiências	e	ritmos	de	aprendizagem	de	seus	alunos	durante	
o processo de alfabetização. O estudo desenvolveu-se a partir de um enfoque qualitativo de pesquisa, no 
qual os professores participantes do Pnaic (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) responderam 
a	um	questionário	que	versava	sobre	a	maneira	como	conduziam	a	alfabetização	de	seus	alunos,	verificando	
se	 levam	em	conta	 (ou	não),	nesse	processo,	a	diversidade	de	conhecimentos,	experiências	e	 ritmos	de	
aprendizagem presentes na sala de aula. Os docentes relataram como abordavam essa situação, tecendo 
também	considerações	sobre	o	Pnaic	e	seu	impacto	na	prática	docente.
Palavras-chaves:	Alfabetização.	Diversidade	de	conhecimentos.	Desenvolvimento	profissional.

Introdução

Os	resultados	das	avaliações	nacionais	e	estaduais	mostram	que	se	o	direito	a	ter	uma	vaga	na	escola	foi	
efetivamente democratizado, as crianças brasileiras ainda enfrentam muitos problemas para permanecer 
estudando com sucesso. Nos anos iniciais, esse problema parece ser muito acentuado, uma vez que 
neles	ocorre	o	processo	de	alfabetização.	Essa	situação,	em	especial	no	mundo	atual,	gera	frustrações	
acentuadas em professores e estudantes. Daí a profusão de estudos que tentam entender os motivos 
pelos quais, depois de tanto tempo lutando por escolas, as crianças e jovens não conseguem construir, 
junto com seus professores e colegas, o conhecimento socialmente produzido. Muitos fatores têm sido 
aventados	para	explicar	essa	situação:	a	precariedade	da	estrutura	escolar	e	da	formação	docente	inicial	
e	continuada,	a	dificuldade	de	lidar	com	o	aluno	concreto	que	está	hoje	nas	escolas,	a	variedade	de	perfis	
cognitivos	que	o	professor	encontra	em	suas	turmas,	sem	saber	nem	os	identificar	e,	pior,	como	tirar	deles	
o melhor proveito.

A	presente	pesquisa	se	propôs	a	identificar,	por	meio	do	relato	de	professores	que	lecionam	nos	anos	
iniciais	do	Ensino	Fundamental,	como	eles	lidam	com	a	diversidade	de	conhecimentos,	experiências	e	ritmo	
de aprendizagem dos estudantes, no que se refere à compreensão do Sistema de Escrita Alfabética. Isso 
implica discutir se os docentes reconhecem que os alunos não são iguais, tanto em termos dos aspectos 
acima,	como	também	no	que	diz	 respeito	às	suas	experiências	e	ao	 tempo	de	aprendizagem	de	cada	
estudante.	Além	disso,	é	preciso	explorar,	também,	as	formas	e	concepções	por	meio	das	quais	os	docentes	
relatam conduzir o processo de alfabetização.

Este estudo considera uma prática pedagógica atenta a diversidade de conhecimentos dos estudantes, 
algo que, se não for feito, condena-os ao fracasso escolar. O mesmo pretende contribuir para o 
desenvolvimento	profissional	docente,	promovendo	a	 reflexão	acerca	das	adequações	metodológicas	
necessárias	para	atender	aos	estudantes	em	suas	especificidades	e	diferentes	níveis	de	conhecimento.
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O desafio de ensinar a todos

Melo	(2007,	p.11)	afirma	que	há,	na	sociedade	como	um	todo	e,	também,	na	escola,	na	família	e	mesmo	nos	
próprios educandos – um entendimento muito precário sobre os fatores que atuam na produção do fracasso 
escolar.	Em	geral,	predomina	uma	visão	equivocada	desse	fenômeno,	que	dificulta	uma	apreensão	crítica	por	
parte	dos	professores	a	respeito	dos	motivos	pelos	quais	seus	alunos	enfrentam	dificuldades	em	aprender	e,	
mais	especificamente,	em	se	alfabetizar.	Com	isso,	deixam	de	identificar,	no	fracasso	escolar,	os	vários	fatores	
que para ele concorrem. Nessa medida, a percepção é simplista, pois considera que cada um deles atua de 
maneira	independente,	reduzindo	as	dificuldades	escolares	dos	alunos	tidas	como	os	principais	responsáveis	
por seu próprio fracasso. De fato, se os professores não levam em conta as características peculiares de cada 
criança	–	sua	experiência	prévia,	os	conhecimentos	que	já	dominam	e	seu	ritmo	de	aprendizagem	–	tendem	
a	dirigir-se	a	um	alunado	 ideal,	cuja	consequência	mais	perversa	é	excluir	grande	parte	deles	de	modo	
diferentes:	alguns	não	conseguirão	acompanhar	a	turma	e,	desta	maneira,	ficarão	à	margem	das	atividades	
desenvolvidas em sala de aula; outros recebem um ensino aquém de suas possibilidades de aprender, só 
conseguindo ir adiante, quando o conseguem, mediante um sofrido processo de tentativa e erro e sem 
mediação docente. A situação mais comum, no entanto, é a primeira, na medida em que implica rotulação 
dos alunos como sendo, no mais das vezes, incapazes de aprender.

A literatura indica, também, que a interação de alunos com níveis distintos de conhecimentos não é 
realizada de forma adequada e, por esse motivo, não promove o avanço de todos. Percebe-se que teoria 
e método não se alimentam mutuamente, de modo que a prática se torna linear, pautada basicamente no 
pressuposto	de	que	todos	os	alunos	são	 iguais	em	conhecimentos	e	experiências.	A	consequência	dessa	
maneira de pensar é bastante nefasta, na medida em que tratar os diferentes de uma só maneira, sem 
considerar	 suas	peculiaridades,	 contribui	apenas	para	acentuar	as	diferenças	existentes	ou,	em	outras	
palavras, ignorar a diversidade implica aumentar a distância entre as aprendizagens escolares.

A diversidade de conhecimentos

A diversidade é uma realidade que marca qualquer sociedade e, portanto, encontra-se presente também 
na escola. Os diferentes níveis de conhecimentos encontrados em uma sala de aula não se constituem, assim, 
um fenômeno novo, uma vez que diferenças marcam os seres humanos. Falar a respeito de diversidade é 
falar	sobre	o	coletivo	e	das	muitas	diferenças	individuais	que	existem	em	seu	interior,	as	quais	podem	ser	
vistas	com	relativa	clareza	em	qualquer	escola	e	sala	de	aula.	Zacharias	(2007)	afirma	que	uma	proposta	de	
ensino que faça com que todos os alunos aprendam independentemente das diferenças de cada um deles 
implica	a	passagem	de	um	ensino	transmissivo	para	uma	pedagogia	ativa,	dialógica,	interativa,	conexional,	
que	se	contrapõe	a	toda	e	qualquer	visão	individualizada	e	hierárquica	do	saber.	A	pesquisadora	propõe	que,	
para	alcançar	todos	os	alunos,	são	necessárias	atividades	abertas	e	diversificadas,	que	se	dirijam	aos	seus	
diferentes	níveis	de	conhecimento.	Isso	significa	não	dar	destaque	ao	aluno	que	sabe	mais	ou	ao	que	sabe	
mais	ou	menos	ou	ao	que	pouco	sabe.	Conforme	reitera,	HOFFMAN:

À medida que se valoriza o diferente, sem considerá-lo melhor ou pior, se favorece o convívio sadio 

entre	os	estudantes,	ao	invés	das	atitudes	competitivas	e	egoístas	que	a	avaliação	classificatória	

tende	a	suscitar.	(HOFFMANN,	2001,	p.104)

César Coll (2003) escreve, também, a respeito da diversidade de conhecimentos em sala de aula. Para ele, 
a escola deve ajustar seu ensino às características e demandas individuais dos diferentes alunos, se é que 
se pretende contemplar igualmente a diversidade de cada um. Para o autor, o ensino deve ser articulado 
e adaptado às necessidades dos estudantes. Para isso, sugere ele, que a escola deve implementar algumas 
ações	importantes,	entre	elas	a	organização	de	um	projeto	político	pedagógico	que	efetivamente	considere	
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a importância de um acompanhamento individualizado dos alunos, para que se possa atender, de fato, às 
suas	necessidades	específicas.	A	esse	procedimento,	Coll	dá	o	nome	de	�ensino	adaptado�.

O	ensino	adaptado	deve	ser	destinado	a	todos	os	alunos,	já	que	todos	apresentam	dificuldades	

específicas	de	aprendizagem.	Entretanto,	alguns	desafios	devem	ser	vencidos.	Os	professores	

devem ser capazes de distinguir em que aspectos os alunos são diferentes e qual a natureza e 

o alcance dessas diferenças. Deve, também, conseguir ajustar a ação educativa às diferenças 

individuais. (Coll, 2003, p.34).

Vygotsky-e a apropriação da linguagem escrita

As	relações	entre	desenvolvimento	e	aprendizagem,	ocupam	lugar	de	destaque	nas	obras	de	Vygotsky.	
Para	o	autor	o	sujeito	se	constitui	enquanto	tal	na	e	pelas	interações	sociais,	ou	seja,	nas	trocas	realizadas	com	
outros sujeitos, ao longo de atividades e por meio da linguagem. A maturação biológica, se importante, não é 
tida	como	o	aspecto	central	para	o	desenvolvimento	e	para	a	aprendizagem.	Sem	ignorar	as	especificidades	
biológicas da espécie humana, o autor, atribui maior importância à dimensão social:

O	aprendizado	humano	pressupõe	uma	natureza	social	específica	e	um	processo	através	do	qual	as	

crianças	penetram	a	vida	intelectual	daquelas	que	a	cercam.	(MICHELS	apud	VYGOTSKY,	1991,	p.161).

Para Vygotsky, o aprendizado da criança inicia-se muito antes dela frequentar uma escola, já nas primeiras 
interações	que	ela	mantém	com	as	pessoas	à	sua	volta.	A	escola,	porém,	irá	introduzir	aspectos	novos	na	
aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Vygotsky postula que aprendizagem leva à constituição de 
novas	funções	psicológicas,	até	então	embrionárias,	que	se	desenvolvem	e,	por	isso,	novas	aprendizagens	
podem ser feitas. Desse modo, aprendizagem implica desenvolvimento e vice-versa. Rego (2009) ao descrever 
os	níveis	de	desenvolvimento	descritos	por	Vygotsky,	afirma	que:

Vygotsky	identifica	dois	níveis	de	desenvolvimento:	um	se	refere	às	conquistas	já	efetivadas,	que	

ele chama de nível de desenvolvimento real ou efetivo, e o outro, o nível de desenvolvimento 

próximo,	que	se	relaciona	às	possibilidades	em	vias	de	serem	construídas.	(REGO,	2009,	p.72).

O nível de desenvolvimento real pode ser entendido, portanto, como aquilo que já foi consolidado pela 
criança, ou seja, aquilo que ela já consegue fazer sozinha, sem nenhuma ajuda. São modos de agir, pensar e 
ser	que	a	criança	já	domina	e	para	os	quais	dispensa	o	auxílio	de	alguém	mais	experiente.	Esse	nível	indica	os	
processos	mentais	e	seus	ciclos	que	se	completaram	nos	indivíduos.	O	nível	de	desenvolvimento	próximo,	por	
sua	vez,	refere-se	àquilo	que	a	criança	só	é	capaz	de	fazer	mediante	a	ajuda	de	um	parceiro	mais	experiente,	
em	atividades	que	impliquem	imitação,	diálogo,	fornecimento	de	pistas,	experiências	compartilhadas.	Para	
Vygotsky, este segundo nível indica as possibilidades do desenvolvimento, enquanto o primeiro volta-se para 
o passado, para o que já foi alcançado.

Entre esses dois níveis de desenvolvimento, Vygotski postula a presença metafórica de uma ‘zona de 
desenvolvimento	proximal’,	tida	como	condição	ótima	para	que	novas	formas	de	pensar,	sentir	e	agir	sejam	
apropriadas pelo sujeito, passando, assim, do plano social (entre sujeitos) para o individual (interno do sujeito). 
É,	pois,	nas	trocas	sociais	que	as	novas	gerações	se	apropriam	do	saber	socialmente	construído	e	valorizado.	
Nesse sentido, a escola é um local importantíssimo para que as crianças possam se apropriar do já construído 
e	dar	sequência	a	ele,	via	 inovações.	É	de	 fundamental	 importância	que	os	professores	alfabetizadores	
compreendam	a	necessidade	de	romper	com	alguns	padrões	tradicionais	comprovadamente	inócuos,	para	
que	as	interações	sociais	que	se	passam	na	sala	de	aula	promovam,	de	fato,	as	aprendizagens	consideradas	
necessárias.
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Situando a pesquisa

Participaram	desse	estudo	10	professores	da	Rede	Pública	Municipal	de	Curitiba,	que	cursaram	a	formação	
Pnaic em Língua Portuguesa, oferecida pelo Governo Federal. Todos os professores envolvidos eram regentes 
em turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede citada. Procurou-se equilibrar o grupo entre 
professores com mais de vinte anos de atuação na Rede Municipal de Curitiba, professores com menos de 
dez anos de atuação e professores iniciantes na função. O estudo foi realizado por meio de um questionário 
semi-estruturado,	contemplando	questões	relacionadas	a	três	eixos	centrais:
	 1)	 Quais	concepções	pedagógicas	de	alfabetização	os	docentes	utilizam?
	 2)	 Como	os	docentes	dizem	 lidar	 com	a	diversidade	de	conhecimentos,	 experiências	e	 ritmos	de	

aprendizagem de seus alunos, ao longo do processo de alfabetização?
	 3)	 Quais	as	soluções	encontradas	para	a	prática	da	adequação	metodológica	e	quais	estratégias	foram	

utilizadas?
Quanto	à	análise	dos	resultados	do	primeiro	eixo,	foram	observadas	as	abordagens	e	ideias	apresentadas	

pelos	professores	referentes	ao	processo	de	alfabetização.	Dessa	forma,	foi	possível	identificar	dois	grupos	
com ideias distintas, na mesma rede de ensino. O primeiro deles demonstrou acreditar que a alfabetização 
referia-se ao processo pelo qual a criança aprende a escrever, passando por diferentes fases. Para os 
professores	desse	grupo,	alfabetizar	consiste	em	auxiliar	a	construção	da	escrita	por	parte	da	criança,	
acompanhando-a pelas diferentes fases de apropriação do sistema de escrita alfabética. Isso pode ser visto 
em respostas como:

É o aluno construindo o seu conhecimento, tendo apoio do professor em certos momentos, bus-

cando incentivá-los a continuar manifestando suas ideias. MI48.

É	o	aluno	construindo	o	seu	conhecimento	e	o	professor	sendo	mediador,	fazendo	as	intervenções	

para que o aluno possa avançar em suas hipóteses. S46.

É o processo pelo qual a criança passa no decorrer de sua aprendizagem, onde ela progride a 

cada momento, passando por fases. A41.

É possível destacar que a questão central para estes professores está relacionada ao processo de 
construção da escrita, no sentido psicogenético. Em suas abordagens, possivelmente esses docentes 
procuram	sondar	a	hipótese	de	escrita	da	criança	por	meio	da	análise	de	suas	produções	espontâneas,	
classificando	a	criança	de	acordo	com	a	hipótese	de	escrita	em	que	se	encontra.	Esta	concepção,	mesmo	
que	ainda	requeira	aprimoramento,	significa	um	avanço	para	esses	profissionais,	pois	já	considera	que	
nem	todos	aprendem	no	mesmo	tempo	e	da	mesma	maneira.	Dentre	esses	profissionais,	uma	boa	parte	
apresentou ideias subjacentes à compreensão do sistema de escrita alfabético por meio de um trabalho 
contextualizado	e	com	função	social.

São os conhecimentos que o aluno vai adquirindo referentes à língua (escrita e falada) e sua 

aplicação nas diversas situações da vida. O processo de alfabetização não se limita apenas em 

ler e escrever, mas em aprimorar também os conhecimentos sobre a língua, para que o aluno 

tenha ferramentas suficientes para utilizá-la de acordo com as situações. CA33.

Quanto ao segundo grupo, uma parte dos professores apresentou ideias mais tradicionais quanto ao 
processo	de	alfabetização.	Uma	das	professoras	 relata	que	alfabetiza	por	meio	dos	padrões	silábicos	e	
diz sentir-se confortável trabalhando dessa forma. Ela salienta, ainda, que apesar de valer-se de alguns 
procedimentos	 tradicionais,	procura	 trabalhar	com	diferentes	 tipos	de	 textos,	não	utilizando	apenas	e	
exclusivamente	o	livro	didático.	A	professora	ressalta	em	suas	respostas:
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“o	mais	importante	não	é	a	proposta	utilizada	e,	sim,	o	comprometimento	que	o	professor	tem	

com o processo de alfabetização de seus alunos.”

O segundo grupo apresentou uma quantidade menor de professores (= 2). Os dados levantados não 
demonstraram	ter	relação	com	a	faixa	etária	ou	tempo	de	atuação	dos	profissionais.

Dificuldades para lidar com diversidade de  
conhecimentos e estratégias para superá-las

Foi	possível	 identificar,	por	meio	do	segundo	eixo	de	questões,	quais	eram	as	maiores	dificuldades	
encontradas pelos professores alfabetizadores e o que eles fazem para superá-las. Todos os participantes 
dessa	pesquisa	ressaltaram	que	uma	das	maiores	dificuldades	para	alfabetizar	consiste	em	trabalhar	com	
diferentes	níveis	de	escrita,	ritmos	de	aprendizagem,	conhecimentos	e	experiências	prévias	em	sala	de	aula,	
de	modo	que	se	pode	concluir	que	o	problema	norteador	desta	pesquisa	é,	 realmente,	um	desafio	para	
muitos	professores.	Já	que	todos	os	participantes	respondem	que	em	suas	respectivas	turmas	existem	alunos	
com	diferentes	níveis	de	experiência	e	conhecimentos	acerca	da	leitura	e	escrita,	são	mostradas,	a	seguir,	as	
estratégias empregadas pelos docentes para lidar com elas em sala de aula:

A estratégia que foi mais mencionada pelos docentes (N=7) foi a de fornecer atividades diferenciadas aos 
alunos que se encontram em processo de alfabetização. Entende-se por isso que se deve respeitar o ritmo 
de aprendizagem de cada criança, criando atividades que possam ser por elas bem solucionadas, algo que 
exige	que	se	considerem	os	diferentes	níveis	de	hipótese	sobre	a	escrita	em	que	os	estudantes	se	encontram:	
para cada nível de escrita, cabe uma atividade. Dessa maneira, os estudantes trabalham de acordo com seu 
próprio nível, ou seja, mediante sua hipótese a respeito de como funciona a língua escrita. Assim falaram as 
professoras:

O que sempre ouvimos nos cursos de formação que participamos é a proposta com o trabalho 

diferenciado, ou seja, para cada nível de escrita uma atividade. Eu confesso que acho isso meio 

utópico. CM29.

Eu ofereço atividades diferenciadas, que contribuam com o avanço de cada um. L53.

Sempre proponho atividades de alfabetização diferenciadas, onde seja possível para o aluno 

realizar. EL_.

A segunda estratégia mais empregada no processo de alfabetização (N=6) é a de trabalhar com duplas 
produtivas.	Entende-se	por	 “dupla	produtiva”	 tanto	as	 formadas	por	 crianças	que	mantêm	hipóteses	
aproximadas	como	a	que	envolve	alunos	com	hipóteses	diversas	sobre	a	escrita.	No	entanto,	parece	haver	
um equívoco quando se considera produtiva uma dupla simétrica em termos de hipótese sobre a escrita, 
porque	essa	situação	não	favorece	o	conflito.	Na	verdade,	entende-se	que	só	mereça	o	adjetivo	produtivo	a	
reunião	de	alunos	com	conhecimentos	e	experiência	variados,	que	possam	ser	contrastados	e	contestados.	
Mas, reconhece-se, nem sempre isso acontece: por vezes, o aluno mais avançado em termos de hipótese a 
respeito da escrita é também o mais inseguro, de modo que um par seguro e com uma hipótese mais primitiva 
pode levar à mudança que não se espera: o aluno mais avançado pode ser convencido a abandonar sua 
hipótese em prol da de seu colega. Por vezes, ainda, prepondera, em duplas assimétricas, uma tendência do 
aluno	com	conhecimentos	mais	avançados	fazerem	sozinhos	as	atividades	propostas	e	os	menos	experientes	
apenas	copiarem	as	 respostas	de	seu	colega.	A	grande	maioria	dessas	considerações	não	apareceu	nas	
respostas dos docentes.

Conforme	já	discutido	anteriormente,	a	zona	de	desenvolvimento	proximal	consiste,	segundo	Vygotsky,	
em	um	conjunto	de	habilidades	não	consolidadas,	mas	que	podem	ser	desenvolvidas	em	certas	condições,	



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização684

como	quando	na	presença	da	 intervenção	dos	professores	ou	de	colegas	mais	experientes.	 Isso	 implica	
que, ao trabalhar em díades ou grupos, o professor e ainda os aprendizes que já consolidaram algumas 
aprendizagens	e	 já	desenvolveram	algumas	de	suas	 funções	psicológicas	superiores	podem	atuar	como	
mediadores, promovendo avanços na aprendizagem de colegas que ainda não as alcançaram ou que se 
encontram	prestes	a	fazê-lo.	Nesse	caso,	utiliza-se	a	diversidade	encontrada	no	perfil	dos	estudantes	a	favor	
de suas aprendizagens.

Considerações finais

As	crianças	chegam	à	escola	com	diferentes	experiências	e	diferentes	ideias	sobre	o	Sistema	de	Escrita	
Alfabético.	No	entanto,	a	variedade	–	ou	a	precariedade	–	de	informações	sobre	a	linguagem	escrita	não	
pode	ser	utilizada	para	justificar	a	não-aprendizagem	do	estudante.

Cabe	à	escola	favorecer	muitas	e	variadas	situações	de	contato	com	a	escrita	para	que	elas	se	

familiarizem. É preciso, portanto, planejar o ensino, considerando que as crianças chegam a essa 

instituição tendo percorrido diferentes caminhos e que cabe à escola garantir que seus direitos 

de aprendizagem sejam atendidos. (Pnaic, unidade 7, pg. 13).

Considera-se que o trabalho com a adequação metodológica às peculiaridades de cada estudante ainda 
é	um	desafio	a	ser	superado	para	boa	parte	dos	professores.	Os	profissionais	demonstraram	reconhecer	o	
quanto	o	processo	de	 formação	continuada	contribui	para	o	desenvolvimento	profissional	dos	mesmos,	
possibilitando	novas	 reflexões	e	abordagens	para	promover	a	aprendizagem	de	 todos	os	estudantes.	 
As	adequações	necessárias	devem	fazer	parte	do	planejamento	do	professor,	buscando	sempre	garantir	que	
todos	sejam	atendidos	em	suas	especificidades	e	necessidades.
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Resumo: No presente artigo socializamos pesquisa em andamento sobre saberes docentes acerca do ensino 
da leitura e da escrita para alunos falantes de espanhol, matriculados do primeiro ao quinto ano do ensino 
fundamental, de escolas municipais de Foz do Iguaçu, PR, Brasil,município que forma tríplice fronteira com 
Puerto	Iguazú,	na	Argetina,	e	Ciudad	del	Este,	no	Paraguai.	Nas	51	escolas	municipais	de	Foz	do	Iguaçu,	há	
alunos matriculados cuja língua materna é o espanhol. Estão sendo realizadas entrevistas semi – estruturadas. 
Os resultados parciais sugerem que é preciso observar se professores que apresentam saberes docentes, sobre 
ensino da leitura e da escrita para falantes de espanhol nas escolas brasileiras, dominam a língua espanhola 
ou já participaram do programa conjunto dos ministérios de educação do Brasil e Argentina, denominado 
Escolas Bilingues de Fronteira (PEBE).
Palavras-chave: Alfabetização. Diversidade Linguística. Saberes Docentes.

Introdução

Este artigo apresenta os estudos iniciais de projeto de mestrado que investiga saberes de professores das 
escolas municipais de Foz do Iguaçu sobre o ensino de leitura e escrita para crianças bilíngues português/
espanhol, estudantes do primeiro ao quinto ano. Foz do Iguaçu é um município do Oeste do Paraná que 
faz	 fronteira	com	Ciudad	del	Este,	no	Paraguai,	e	Puerto	 Iguazú,	na	Argentina.	A	problemática	proposta	
visa	identificar	professores	que	reconheçam	a	realidade	linguística	de	Foz	do	Iguaçu	e	tenham	construído	
saberes docentes sobre o ensino de leitura e escrita para as crianças bilíngues (português/espanhol) do 
ensino fundamental I.

Os saberes docentes são, segundo Tardif (2010), aqueles que professores mobilizam no cotidiano de sala de 
aula.	Formam-se	a	partir	dos	conhecimentos	acadêmicos,	das	trocas	com	pares	eda	experiência	profissional.	
Não são apenas teóricos, mas também práticos, englobando não são apenas conhecimentos adquiridos antes 
do ingresso na carreira, mas são também produzidos em serviço por professores.

O	saber	não	é	uma	coisa	que	flutua	no	espaço,	o	saber	dos	professores	é	o	saber	deles	e	está	
relacionado	com	a	pessoa	e	a	 identidade	deles,	 com	sua	experiência	de	vida	e	 sua	história	
profissional,	com	suas	relações	com	os	alunos	em	sala	de	aula	e	com	os	outros	atores	escolares	
na escola. (TARDIF, 2010, p.11)

O	contexto	desta	pesquisa	é	um	município	brasileiro	que	forma	fronteira	tríplice	com	dois	países	hispano/
falantes.	O	problema	inicial	visa	investigar	como	docentes	que	trabalham	em	Foz	do	Iguaçu	identificam	alunos	
falantes	de	espanhol	e	português.	Como	ensinam	a	ler	e	a	escrever	neste	contexto?	Os	saberes	docentes	destes	
professores	podem	indicar	rumos	para	a	elaboração	de	uma	proposta	política	e	pedagógica	específica	para	
contextos	de	fronteira	hispano/falante?

Foz do Iguaçu tem 51 escolas municipais que oferecem do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental 
I.	Não	há	como	precisar	o	número	de	crianças	falantes	de	espanhol	matriculadas	na	rede	municipal.	Recorrer	
às	matrículas	de	alunos	não	é	fonte	viável,	pois	a	língua	materna	não	é	item	das	fichas	de	matrícula.	Além	
disso, ter nascido na Argentina ou no Paraguai não garante que a língua materna seja o espanhol. No Paraguai, 
por	exemplo,	há	falantes	de	Guarani.
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Algumas	pesquisas	apontam	para	a	existência,	em	Foz	do	Iguaçu,	de	falantes	híbridos.	Segundo	Santos	
e	Cavalcanti	(2008),	“brasiguaios”	falam	uma	língua	híbrida,	que	não	deveria	ser	compreendida	de	modo	
pejorativo.	As	autoras	recorrem	ao	termo	“hibridismo”	no	sentido	empregado	por	Bhabha,	para	tratar	de	
uma	língua	que	não	é	monolítica,	homogênea	e	imutável.	Os	alunos	“brasiguaios”	têm	como	primeira	língua,	
geralmente, alguma variedade (muitas vezes não prestigiada) do português e/ou outra língua (alemão, 
italiano, polonês). São alfabetizados no país vizinho em espanhol, fazendo parte do currículo escolar 
também o guarani. Ao retornarem, deparam-se, na escola brasileira, com a língua portuguesa escrita. Até 
começarem a escrever na escola, são vistos como alunos comuns, pois, aparentemente, a língua que falam 
não difere dos outros alunos. O mito do monolinguismo, no entanto, faz com que algumas línguas sejam 
estigmatizadas.

Sistemas de ensino em cidades de fronteira entre países de língua portuguesa e espanhola, demandas 
ações	políticas	conjuntas,	o	que	justifica	este	trabalho.	Segundo	Pereira	(2009),	a	educação	cumpre	um	
papel	de	 integração	em	fronteiras,	zonas	de	constantes	fluxos	e	complementaridades.	A	 língua	é	um	
dos	grandes	desafios	em	cidades	de	fronteira,	onde	residem	populações	diferenciadas	pelos	costumes,	
crenças	e	saberes.	Não	é	possível	que	estas	questões	não	afetem	as	realidades	educacionais	das	escolas	de	
fronteiras	internacionais.	O	objetivo,	nesse	contexto,	é	desvendar	os	saberes	docentes	de	professores	que	
reconhecem	as	necessidades	específicas,	demandadas	pelo	contexto	de	fronteira,	para	o	ensino	da	leitura	
e	da	escrita,	a	fim	de	elaborar	uma	proposta	de	ação	política	e	pedagógica	mais	ampla,	principalmente	
para	a	formação	de	professores.	Inicialmente,	no	entanto,	cabe	delimitar	o	que	são	contextos	bilíngues.

O que são contextos bilíngues?

Biliguismo	não	caracteriza	apenas	contextos	nos	quais	são	utilizados	dois	idiomas	de	prestígio.	Segundo	
Cavalcanti	 (1999)	a	palavra	 “bilinguismo”	é	comumente	utilizada	para	nomear	contextos	em	que	 são	
empregados idiomas de prestígio, designando um bilinguismo de elite. No entanto, o Brasil se caracteriza 
muito	mais	pela	existência	de	contextos	bilíngues	de	minorias,	ou	seja,	as	maiorias	tratadas	como	minorias,	
que	falam	variedades	desprestigiadas	do	português.	A	autora	alerta	que	contextos	multilíngues	no	Brasil	
não são minoritários e devem fazer parte da formação de professores, pois é regra entrar numa sala de 
aula	multicultural	e	multilíngue.	Exceção	seria	encontrar	uma	sala	de	aula	com	falantes	nativos	ideais,	
dentro	de	uma	comunidade	de	fala	homogênea.	São	diversos	os	contextos	bilíngues	no	Brasil.	Cavalcanti	
cita	os	indígenas,	os	contextos	de	imigração,	as	comunidades	de	surdos,	os	contextos	bidialetais	rurbanos,	
–	formados	por	comunidades	rurais	que	vivem	na	cidade	e	falam	variedades	desprestigiadas,	–	e,	por	fim,	
as	fronteiras.	Esses	contextos	são	invisibilizados	pelo	mito	do	monolinguismo.

De	acordo	com	Berger	(2015),	no	Brasil	o	tema	“fronteiras”	é	pouco	estudado	nas	Ciências	Sociais	e,	em	
especial,	na	Educação,	bem	como	pouco	refletido	nas	políticas	públicas.

Em razão do quadro de gestão monolíngue da escolarização brasileira, educadores se deparam 

com	inúmeros	desafios	no	processo	de	ensino-aprendizagem,	pois	ao	mesmo	tempo	em	que	estão	

inseridos em uma realidade linguístico-cultural diversa, que tem efeito nos espaços escolares, 

são também representantes de um enquadre politico-administrativo que foi por muito tempo 

construído para ser monolíngue. Assim, o fenômeno da presença de crianças que não possuem o 

português	como	língua	materna	em	escolas	públicas	brasileiras	é	um	dado	que	essas	instituições	

têm	dificuldade	de	gerir.	(BERGER,	2015,	p.174)

Em	entrevistas	realizadas	com	professores	em	contextos	de	fronteira,	Tristoni	(2015)	observou	que	alguns	
não	conseguem	identificar	em	suas	salas	de	aulas	alunos	bilíngues,	alfabetizados	em	espanhol	e	guarani	no	
Paraguai.
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Melo (2014), em Dissertação de Mestrado, averiguou como são constituídas, nas práticas discursivas, 
as identidades dos alunos que estudam nas escolas brasileiras, mas que residem no Paraguai. A pesquisa 
evidenciou	que	a	identidade	dos	alunos	“transfronteiriços”	são	marcadas	por	questões	de	territorialidade,	
ideologia e poder. Segundo a autora, esses sujeitos acabam sentindo-se pressionados a terem de escolher 
apenas	uma	etnia/nação	a	qual	pertencer,	bem	como	somente	uma	língua	para	empregar	no	contexto	escolar	
monocultural/monolíngüe,	marcado	pela	predominância	do	português.

A	partir	de	uma	pesquisa	etnográfica	realizada	em	2010,	sobre	os	usos	do	livro	didático	na	alfabetização,	
André	 (2011)	observou	que,	no	sistema	municipal	de	ensino	de	Foz	do	 Iguaçu,	não	há	políticas	públicas	
voltadas para as variedades linguísticas. Os livros didáticos de alfabetização, enviados às escolas pelo 
poder	público,	reforçam	a	invisibilidade	das	variedades	linguísticas	em	sala	de	aula.	Os	livros	didáticos	de	
alfabetização	utilizados,	não	problematizam	as	relações	entre	letras	e	sons	que	se	complexificam	devido	às	
diferenças	entre	fala	e	escrita	em	contextos	plurilinguísticos.

Em	Dissertação	de	Mestrado,	Dalinghaus	(2009),	a	partir	de	uma	investigação	etnográfica,	analisou	os	
processos	de	aprendizagem	de	quatro	alunos	brasiguaios	em	uma	escola	pública	da	fronteira	entre	Brasil	
e Paraguai. A escola selecionada localiza-se em Ponta Porã, MS, fronteira seca com Pedro Juan Caballero, 
no	Paraguai,	e	atende	mais	de	90%	de	alunos	oriundos	do	Paraguai.	A	autora	identificou	que,	de	acordo	
com relatos de professores, há uma dedicação por parte dos alunos brasiguaios em aprender o português. 
As	dificuldades	encontradas	pelos	docentes	consistem	na	falta	de	formação	para	lidar	com	a	realidade	do	
bilinguismo, a não familiaridade com a língua espanhola e o guarani e a ausência de materiais didáticos que 
contemplem	as	particularidades	existentes	na	fronteira.

Teis (2007), em investigação sobre o ensino de leitura e escrita para alunos brasiguaios, mostra que a falta 
de compreensão em relação à construção linguística dos alunos leva a diagnósticos errôneos de incapacidade. 
Segundo a autora, o repertório verbal pertencente ao português, ao espanhol e a uma mistura de português 
e espanhol, caracteriza tanto a oralidade, quanto a escrita dos brasiguaios. No aprendizado escolar da língua 
portuguesa, esses alunos fazem transferências linguísticas, ou seja, lançam hipóteses sobre o que é escrever 
corretamente, mobilizando conhecimentos de língua portuguesa e espanhola. Como resultado, produzem 
uma escrita que demonstra o não domínio das regras da língua portuguesa padrão. Por vezes, professores não 
identificam	as	transferências	linguísticas	como	um	produto	de	construções	e	hipóteses	de	crianças	bilíngues.

Essas hipóteses, porém, são vistas por algumas pessoas de forma negativa e dão origem a pensa-

mentos errôneos e contraditórios a respeito do bilinguismo. Um deles é o de que crianças bilíngues 

sejam cognitivamente inferiores às crianças monolíngues e de que o bilinguismo se constitua em 

um problema para a aprendizagem da língua majoritária ensinada pela escola. Entretanto, essas 

inferências ou hipóteses sobre a língua trata-se de um trabalho de apropriação da língua e não 

de erro como geralmente costumam ser vistas.O repertório verbal dos alunos brasiguaios pode 

ser	identificado	como	pertencente	em	alguns	momentos	ao	espanhol,	em	outros,	ao	português	

e, em outros momentos, como uma mistura dos dois. Trata-se de uma terceira língua, própria do 

indivíduo bilíngue, que representa hipóteses de apropriação, tornando-se um processo natural e 

transitório, quando compreendido pelo professor. (TEIS, 2007, p.78)

A visão de que o bilinguismo pode atrapalhar o desenvolvimento intelectual da criança e a aquisição 
da	 leitura	e	da	escrita	é	antiga.	Em	texto	escrito	em	1932,	Vygotski	 já	 fazia	uma	crítica	a	esta	visão,	ao	
citar	experimentos	que,	 segundo	o	autor,	 comprovavam	que	a	criança	poderia	aprender	duas	 línguas	
simultaneamente.

(...)	Muchos	pedagogos	lingüistas,	a	diferencia	de	Epshtein,	afirmaban	que	el	estudio	de	varias	

lenguas distintas entre sí favorece más que inhibe el desarrollo psíquico, y que la diferencia en-

tre dos idiomas ayuda a comprender mejor el propio. Como demostración de ese punto de vista 
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se	suele	citar	la	muy	interesante	experiencia	del	linguista	francés	E.	Rongeau	quien	observo	a	

lo largo de varios años el desarrollo linguístico de su propio hijo. Rongeau, padre del niño, era 

francés	y	la	madre,	alemana.	En	la	educación	de	su	hijo	llevaran	a	cabo	un	experimento	que	se	

atenía rigorosamente al siguiente principio: una persona, una lengua. Eso quería decir que el 

padre le hablaba siempre en francés y la madre en alemán (...). Todas aquellas fases y etapas que 

caracterizan el paso de los primeros sonidos balbuceantes a un lenguaje formalmente correcto, 

con todas sus peculiaridades y rasgos distintivos se podían observar en la misma sucesión tanto 

en idioma francés como en el alemán. (VIGOTSKI, 2000, p.343)1

Entretanto, a perspectiva apontada por Vigotski remete ao bilinguismo de elite, no qual a criança aprende 
as	normas	de	dois	idiomas	socialmente	prestigiados,	diferentemente	do	“brasiguaio”,	que	mescla	idiomas	
semelhantes, sem domínio da norma padrão.

As propostas de Santos e Cavalcanti (2008) vão ao encontro do que defende Vygotski. Para as autoras, a 
escola	deveria	oferecer	condições	para	alunos	entrarem	e	saírem	da	hibridização,	oportunizando	o	ensino	do	
português e do espanhol. O uso de mais de uma língua deveria ser visto como algo enriquecedor na escola. 
No	entanto,	o	mito	do	monolinguismo	ainda	impede	que	sejam	tomadas	ações	neste	sentido	nas	escolas	
públicas,	o	que	é	especialmente	danoso	em	um	país	de	riqueza	linguística	como	o	Brasil.	Em	Foz	do	Iguaçu,	
as escolas que recebem alunos que mesclam português e espanhol na fala, na leitura e na escrita, deveriam 
ensinar	as	normas	gramaticais	e	ortográficas	dos	dois	idiomas,	o	que	não	ocorre.

Políticas	públicas	voltadas	para	contextos	bilíngues	ainda	são	escassas.	Para	os	contextos	de	fronteiras	
com países hispano/falanteshá o Programa Escolas Bilingues de Fronteira (PEBE), do Ministério da Educação 
do Brasil (MEC) em parceria com Ministério de Educación Ciência y Tecnologia da Argentina. Segundo o 
documento norteador (ARGENTINA, BRASIL, 2008), o programa visa trabalhar o bilinguismo nas escolas de 
ensino fundamental situadas nas fronteiras entre Brasil e Argentina. Neste programa há uma permuta de 
professores da Argentina e do Brasil, em todas as classes de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, 
uma vez por semana, em escolas de fronteira. Uma vez por semana os alunos do Brasil têm aula com um 
professor da Argentina e, os alunos da Argentina, com um professor do Brasil. O programa se fundamenta 
no	conceito	de	“interculturalidade”,	compreendido	como	o	encontro	com	outra	cultura	para	compreendê-la.

Uma	educação	para	as	escolas	de	fronteira,	nesse	contexto,	implica	no	conhecimento	e	na	va-

lorização das culturas envolvidas, tendo por base práticas de interculturalidade. Como efeito da 

interação	e	do	diálogo	entre	os	grupos	envolvidos,	têm-se,	então,	relações	entre	as	culturas,	o	

reconhecimento	das	características	próprias,	o	respeito	mútuo	e	a	valorização	do	diferente	como	

diferente (e não como ‘melhor’ ou ‘pior’). Por interculturalidade podemos entender pelo menos 

dois tipos de fazeres diferentes: * Entederemos por ‘interculturalidade’, em primeiro lugar, um 

conjunto de práticas sociais ligadas a ‘estar com o outro’, entendê-lo, trabalhar com ele, produzir 

sentido conjuntamente. Como em toda prática social, interculturalidade se vive na medida em que 

se	produzem	contatos	qualificados	com	o	outro,	como	por	exemplo,	nos	planejamento	conjuntos	

dos professores dos dois países, nos projetos de aprendizagem em que interagem alunos argenti-

nos e brasileiros, cada grupo com sua maneira culturalmente diferente de olhar para os mesmos 

objetos	de	pesquisa,	na	participação	em	eventos	próprios	de	cada	país,	como	por	exemplo,	na	

1 Muitos pedagogos linguistas, diferentemente de Epshtein, afirmavam que o estudo de várias línguas distintas entre si favorece mais que 
inibe o desenvolvimento psíquico, e que a diferença entre dois idiomas ajuda a compreender melhor o próprio. Como demonstração 
desse ponto de vista cabe citar a interessante experiência do linguista Francês E. Rongeau, que observou ao longo de vários anos o 
desenvolvimento linguístico de seu próprio filho. Rongeau, pai da criança, era francês e a mãe, alemã. Na educação de seu filho levaram 
a cabo um experimento que se atinha rigorosamente ao seguinte princípio: uma pessoa, uma língua. Isso queria dizer que o pai lhe 
falava sempre em francês e a mãe sempre em alemão (...). Todas aquelas fases e etapas que caracterizam ao passagem dos primeiros 
sons de balbucio a uma língua formalmente correta, com todas as suas peculiaridades e traços distintivos, podiam ser observadas na 
mesma sucessão, tanto no idioma francês como no alemão. (Tradução das autoras)
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ocasião em que pais e alunos de uma escola argentina participam de uma festa junina brasileira. 

Esta dimensão da interculturalidade é a dimensão das vivências, fundamental no campo dos co-

nhecimentos atitudinais1 * Entendemos interculturalidade também como conhecimentos sobre o 

outro, sobre o outro país, sua formas históricas de constituição e de organização, conhecimentos 

estes que precisam estar presentes curricularmente nos projetos de aprendizagem planejados e 

executados	nas	escolas.	(...).	(ARGENTINA,	BRASIL,	2008,	p.14-15)

Em Foz do Iguaçu apenas uma escola, dentre as 51 municipais, faz parte do PEBE. O programa não prevê 
ações	voltadas	para	formação	de	professores	das	demais	escolas	do	município.	As	aulas	ministradas	no	idioma	
estrangeiro visam o encontro de culturas, o que é facilitado pela semelhança entre o português e o espanhol. 
O ensino normativo da língua portuguesa e da língua espanhola não é objetivo do PEBE.

Para a realização desta pesquisa, pretende-se entrevistar tanto professores que participem, quanto 
professores que não participem do PEBE.

Método de pesquisa e primeiros resultados

A	pesquisa	está	sendo	realizada	por	meio	de	entrevista	semi-estruturada	com	professores	que	identificam	
alunos brasiguaios nas salas de aula de ensino fundamental I onde lecionam, e que efetivem práticas 
pedagógicas	voltadas	para	o	contexto	brasiguaio.	O	objetivo,	assim,	é	entender	quais	são	os	saberes	docentes	
destes professores sobre o ensino de leitura e escrita para alunos brasiguaios. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, pois o objetivo não é investigar a totalidade dos professores e dos alunos brasiguaios das 51 
escolas	municipais	de	Foz	do	Iguaçu.	O	objetivo	é	identificar	professores	que	reconheçam	as	necessidades	
pedagógicas	requeridas	pelo	contexto	de	fronteira	hispano/falante	e	exerçam	um	trabalho	de	ensino	que	
mobilize	saberes	acerca	das	especificidades	desta	realidade.

Diante	da	escassez	de	propostas	e	políticas	pedagógicas	específicas	voltadas	para	o	contexto	de	fronteira,	
há	professores	que	mobilizam	saberes	docentes,	e	efetivamente	reconheçam	e	atuam	nas	especificidades	da	
fronteira hispano/falante? Tal problemática pode permitir desvendar facetas da realidade, ocultadas em uma 
aparente ausência de pedagogia para a fronteira. Com isso, esta pesquisa se insere na perspectiva crítico-
dialética, que busca desvendar aspectos da realidade não diretamente observáveis. De acordo com Gamboa 
(2010),	as	pesquisas	crítico-dialéticas	buscam	abordar	problemas	sociais	observando	suas	relações	com	a	
história	e	com	a	sociedade,	estabelecendo	nexos	de	causalidade	e	tendo	como	objetivo	a	transformação	da	
realidade.

As pesquisas crítico-dialéticas questionam fundamentalmente a visão estática da realidade. Esta 
visão	esconde	o	caráter	conflitivo,	dinâmico	e	histórico	da	realidade.	Sua	postura	marcadamente	
crítica	expressa	a	pretensão	de	desvendar,	mais	que	o	“conflito	das	interpretações”,	o	conflito	dos	
interesses.	Essas	pesquisas	manifestam	um	“interesse	transformador”	das	situações	ou	fenômenos	
estudados, resguardando sua dimensão sempre histórica e desvendando suas possibilidades de 
mudanças (GAMBOA, 2010, p.107-108).

O	desenvolvimento	dapesquisa	qualitativa	traz	consigo	determinadas	intenções	que	permitemdesvelar	
aspectos que norteiam as práticas pedagógicas. A partir desta visão, se o presente estudo, por um lado, 
parte da crítica da ausência de uma pedagogia bilíngue para a fronteira, por outro, busca também encontrar 
soluções	para	este	problema.	A	busca	das	vozes	de	professores,	que	demonstram	ter	um	olhar	e	uma	prática	
sensíveis	ao	contexto	bilíngue,	pode	ajudar	a	apontar	caminhos	para	a	educação	pública	na	fronteira.	Para	
atingir tal objetivo, não há necessidade de abarcar a totalidade de professores do município, mas sim de 
fazer	descrições	minuciosas	sobre	os	saberes	docentes	mobilizados	por	quem	percebe	alunos	brasiguaios	
e	direciona	alguma	prática	pedagógica	específica	no	ensino	da	leitura	e	da	escrita.	O	objetivo,	portanto,	
não é buscar a universalidade do que pensam e fazem professores de Foz do Iguaçu, mas dar voz a alguns 
que	tenham	algo	a	ensinar	sobre	o	ensino	da	leitura	e	da	escrita	no	contexto	de	fronteira.
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Segundo Cifuentes-Gil (2004), a pesquisa qualitativa dialética da realidade micro social, permite 
compreender	a	realidade	subjetiva	subjacente	ás	ações	dos	membros	da	sociedade.	O	objetivo	não	é	a	busca	
de	leis	universais,	mas	a	realização	de	descrições	detalhadas	de	contextos	sociais.

De	acordo	com	Sautu	(2005),	o	recorte	das	teorias	micro	sociais	permite	o	estudo	das	relações	sociais	e	
dos vínculos entre pessoas e espaço físico e social. Embora focalizem indivíduos, os estudos micro sociais 
também permitem a compreensão do nível macro.

A presente pesquisa, portanto, é qualitativa, dialética, crítico-social e micro social, centralizando o estudo 
das	relações	entre	educação	bilíngue,	alunos	brasiguaios	e	políticas	educacionais	de	fronteira,	a	partir	do	
individual, do particular. As entrevistas são abertas e semi-estruturadas, podendo ser desmembradas em 
outras	perguntas,	partindo	das	seguintes	questões	norteadoras:
	 1	 Quais	suas	principais	dificuldades	no	processo	de	alfabetização	e	ensino	da	leitura	e	da	escrita?
 2 Como você ensina a ler e escrever?
 3 Como você ensina leitura e escrita para alunos falantes de espanhol?

Os	professores	entrevistados	estão	sendo	 recrutados	em	projetos	de	extensão	sobre	alfabetização,	
oferecidos pela Universidade Estadual do Oeste o Paraná, a professores da rede municipal de ensino de 
Foz do Iguaçu.

Até o presente momento já foi entrevistado um professor. Para preservar sua identidade, será aqui 
chamado de José. A entrevista foi gravada e transcrita. Neste artigo, só será feita uma citação indireta da 
entrevista,	destacando	os	pontos	principais	e	as	primeiras	impressões	e	indagações.

José	leciona	no	terceiro	ano	do	ensino	fundamental.	Formada	em	Pedagogia,	domina	o	espanhol	fluente.	
Já	teve	um	aluno	falante	de	espanhol	e	buscou	fazer	algumas	práticas	diferenciadas.	José	identificou	o	aluno	
como	falante	de	espanhol,	e	não	como	um	“brasiguaio”.	Buscou	conversar	em	espanhol	com	o	aluno	em	
certos momentos. Na escrita, segundo José, o aluno algumas vezes misturava português e espanhol. Nesses 
casos, José efetuava a correção, mostrando a palavra em português e em espanhol, na fala e na escrita. As 
palavras que o aluno mais trocava eram aquelas que mantinham semelhança entre português e espanhol, 
por	exemplo,	escrevendo	“Bajo”,	ao	invés	de	“Baixo”.	Nestes	casos,	José	mostrava	a	palavra	em	português	e	
em espanhol, enfatizando que a escrita do aluno estava correta em espanhol. No entanto, José relatou que 
foi difícil dar mais atenção ao aluno falante de espanhol, pois, na sala de aula, havia muitos alunos, com 
necessidades diversas e muito problema de indisciplina. José considera que deveria haver, em Foz do Iguaçu, 
escolas	públicas	bilíngues	português	e	espanhol.	José	nunca	participou	do	PEBE.	Relatou	que,	no	terceiro	
ano do ensino fundamental, os alunos já estão alfabetizados e que, por isso, trabalha as regras da língua 
portuguesa	a	partir	de	textos.	Sente	dificuldade	em	trabalhar	produção	escrita,	pois	o	tempo	para	corrigir	é	
escasso e pais e supervisores não gostam que os erros cometidos pelos alunos sejam mantidos nos cadernos.

A	conversa	com	José	suscitou	a	seguinte	questão:	o	fato	de	ter	fluência	no	espanhol	ajuda	a	trabalhar	
com	alunos	hispano/falantes?	Ao	ser	indagado	sobre	isso,	José	afirmou	que	seu	conhecimento	sobre	a	língua	
espanhola foi imprescindível para trabalhar com este aluno.

Para	Tardif	(2010),	os	saberes	docentes	podem	ser	científicos	ou	de	experiência.	Será	o	conhecimento	da	
língua	espanhola	imprescindível	para	a	construção	de	saberes	de	experiência	sobre	o	ensino	da	leitura	e	da	
escrita para alunos brasiguaios ou hispano-falantes?

Considerações finais

Pretende-se entrevistar mais professores que apresentem saberes docentes sobre o ensino da leitura e 
da escrita para alunos brasiguaios. Será necessário entrevistar professores que dominam e professores que 
não dominam o espanhol, bem como que tenham e não tenham participado do Programa Escolas Bilingues 
de Fronteira.

A conclusão que se pode chegar, até este ponto da pesquisa, é que há alunos hispano-falantes frequentando 
escolas	brasileiras,	embora	não	se	possa	precisar	o	número.	Além	disso,	as	pesquisas	citadas	neste	trabalho	
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apontam para a realidade plurilinguística das escolas brasileiras. Não se trata de um bilinguismo de elite, 
como bem mostra Cavalcanti (1999). Apesar disso, talvez fosse importante possibilitar, na escola, que alunos 
que	falam	línguas	híbridas,	adquiram	as	normas	padrões	dos	idiomas	que	falam,	como	defendem	Cavalcanti	
e Santos (2008). Portanto, um modelo de escola pautado no bilinguismo de elite, que ensinasse as normas 
da língua portuguesa e da língua espanhola, poderia se uma alternativa para que as crianças brasiguaias 
pudessem entrar e sair da hibridização, ao invés de serem invisibilizadas nas políticas educacionais.
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As vozes dos alunos invizibilizados pelo fracasso 
no contexto escolar e a formação de professores

Gislene Nara Dias da Silva
Universidade Estadual do Espírito Santo – UFES

Resumo: No	presente	estudo	discute-se	a	prática	pedagógica	de	alguns	professores	alfabetizadores	existente	
em nossas escolas, que silenciam os alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social na rede 
pública	de	ensino.	Realizou-se	observação	daprática	de	duas	turmas	de	3º	ano,	em	uma	escola	de	periferia,	
entrevistas semiestruturadas, anotação da fala das crianças em roda de conversa e discurso dos pais. Busquei 
socializar	as	vivências	dos	alunos,	relacionando	a	estreita	relação	que	existe	entre	suas	histórias	de	vida,	a	
desigualdade social, a prática educativa e o fracasso escolar.
Palavras-chave: Infância.	Alfabetização.	Exclusão	social.

Introdução

A busca por oportunizar a heterogeneidade de aprendizagens das crianças em leitura e escrita, continua 
sendo	o	grande	desafio	na	formação	de	professores,	tendo	em	vista	o	baixo	rendimento	dos	estudantes	que	
chegam	ao	final	do	primeiro	ciclo	do	ensino	fundamental.	A	discussão	sobre	o	processo	de	alfabetização	
sofreu	significativas	mudanças	ao	longo	dos	anos,	assim	como	o	melhor	método	para	alfabetizar.	Todas	essas	
mudanças	por	muitas	vezes	desconsiderou	a	história	do	sujeito	aprendente,	assim	como	os	contextos	que	os	
envolvem,	contextos	marcados	por	uma	sociedade	com	grandes	desigualdades	sociais.

Muito se fala em criança como sujeito de direito, porém ao atuarmos em escolas situadas em áreas 
periféricas ou mesmo fazemos parte da vizinhança dessas áreas, o que assistimos é que a garantia de 
tais direitos ainda está muito longe de acontecer de forma efetiva. Ainda é dura realidade da criança 
pobre no cotidiano da sociedade brasileira e muitos preferem ignorar a violência ou privação de direitos 
que	acontecem	nas	escolas	e	principalmente	nas	 relações	 familiares	 vividas	pelas	mesmas.	Quando	
acompanhamos essas crianças e suas famílias de perto, vemos que continuam a não conhecer o verdadeiro 
significado	de	infância,	ficando	a	mercê	da	própria	sorte,	pois	nem	mesmo	sua	família	reconhece	ou	luta	
pelo que lhe é de fato, um direito.

Grandes avanços foram realizados ao longo da história, através de lutas sociais que garantiram que 
algumas	políticas	públicas	alcançassem	esses	infantes,	porém	muito	ainda	se	tem	a	fazer	se	considerarmos	
que a criança de ontem desassistida em suas principais necessidades são os jovens de hoje que usam jeitos 
bem peculiares de cobrar da mesma sociedade seus direitos negados e as violências sofridas. Como nos 
coloca Dagnino:

Ser	pobre	significa	não	somente	privação	econômica	e	material,	mas	também	ser	submetido	a	

regras culturais que implicam uma completa falta de reconhecimento das pessoas pobres como 

sujeito, como portadores de direitos [...]. Essa privação cultural imposta pela ausência absoluta 

de	direitos,	que	em	última	instância	se	expressa	como	uma	supressão	da	dignidade	humana,	

torna-se	então	constitutiva	da	privação	material	e	da	exclusão	política.	(DAGNINO,	2000,	p.82)

Destaco que esse estudo é resultado de um projeto realizado em 2016, durante a Especialização em 
Direitos humanos pela UFES. Para fazer um levantamento dos problemas analisados, lancei mão de um 
Diário de Campo que realizei em uma escola situada num bairro de periferia de Cachoeiro de Itapemirim. 
Nesse diário anotava as falas de professores em momentos de reunião, em diálogos informais nas salas dos 
professores, anotava as falas dos meninos em roda de conversa durante a aula de reforço no contraturno 
e	anotava	também	o	discurso	dos	pais	em	momentos	de	reuniões.	Acompanhei	o	trabalho	que	a	escola	fez	
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com	os	dezoito	alunos	não	leitores	que	frequentavam	as	duas	salas	de	terceiro	ano,	último	ano	do	ciclo	de	
alfabetização	da	escola.	O	diário	pode	ser	entendido	como	“um	guia	de	reflexão	sobre	a	prática,	favorecendo	
a tomada de consciência do professor sobre seu processo de evolução e sobre seus modelos de referência” 
(PORLÁN	&	MARTÍN,	1997,	p.19/20)

Na	execução	desse	trabalho	buscarei	extrapolar	uma	visão	unidimensional,	característico	do	pensamento	
hegemônico e incorporar a pluralidade como característica da dinâmica da prática pedagógica que prima 
pelos direitos humanos.

Sujeitos do processo de alfabetização em estudo

As crianças que motivaram essa pesquisa e frequentam a escola do bairro possuem uma história que 
raramente	é	ouvida,	alguns	são	criados	por	avós	idosas,	pais	que	não	tem	condições	de	acompanhar	o	processo	
educacional, seja porque precisam trabalhar ou porque não possuem escolaridade para isso, e outros porque 
se colocam ausentes do processo mesmo.

Darei o nome de professora X e professora Y, as duas professoras analisadas, ambas atuam na escola e 
sempre	ficaram	com	turmas	de	quarto	e	quinto	ano,	sendo	este	o	primeiro	ano	com	turmas	de	alfabetização.	
As duas professoras nunca participaram do Programa de Alfabetização na Idade Certa. No momento em que 
perguntei	o	porquê	de	escolherem	as	turmas,	comentaram	que	foram	as	últimas	a	escolherem	as	turmas,	e	por	
isso	ficaram	com	a	“série	bomba”.	Esse	nome	é	dado	pelos	professores	a	série	final	do	ciclo	de	alfabetização.	
Para eles, onde culminam todos os problemas de aprendizagem. A professora X tem 22 alunos e desses, 
12	não	sabem	ler.	A	professora	Y	tem	18	alunos,	com	8	que	não	aprenderam	a	ler.	O	quadro	abaixo	busca	
delinear esses alunos:

ALUNOS DA PROFESSORA X COM INSUCESSO ESCOLAR

Aluno 1
(12	anos,	sexo	feminino,	repetente	3	anos)

Mora com a avó materna pois o segundo marido de sua mãe 
não a aceitou. Falta muito a aula.

Aluno 2
(12	anos,	sexo	feminino,	repetente	3	anos)

Mora com a mãe e mais dois irmãos menores que ajuda a 
tomar conta para a mãe trabalhar.

Aluno 3
(11	anos,	sexo	feminino,	repetente	2	anos)

Mora com os pais, mas no momento o pai encontra-se preso.

Aluno 4
(10	anos,	sexo	feminino,	repetente	2	anos)

Mora com os pais, mas no momento o pai encontra-se preso.

Aluno 5
(10	anos,	sexo	masculino,	repetente	2	anos)

Mora com os pais, mas no momento o pai encontra-se preso.

Aluno 6
(9	anos,	sexo	feminino,	repetente	1	ano)

Mora	com	a	mãe	que	trabalha	fora	e	fica	sozinha	em	casa

Aluno 7
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)	

Mora	com	a	mãe	e	a	cônjuge	do	mesmo	sexo

Aluno 8
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com a avó. Teve a mãe assassinada. Não conheceu o pai 

Aluno 9
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais usuários de crack. Tem noites que tem que 
dormir com a avó

Aluno 10
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais que não trabalham.

Aluno 11
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

Aluno 12
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais
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ALUNOS DA PROFESSORA Y COM INSUCESSO ESCOLAR

Aluno 1
(14	anos,	sexo	feminino,	repetente	2	anos)

Mora com a avó. Teve a mãe assassinada. Não conheceu o 
pai

Aluno 2
(12	anos,	sexo	masculino,	repetente	3	anos)

Mora com a tia. Pais presos

Aluno 3
(9	anos,	sexo	feminino,	não	sabe	ler)

Mora com a avó. Pais presos

Aluno 4
(9	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

Aluno 5
(9	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

Aluno 6
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

Aluno 7
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

Aluno 8
(8	anos,	sexo	masculino,	não	sabe	ler)

Mora com os pais

A	essas	crianças,	é	exigida	através	das	práticas	escolares	um	modelo	de	família	que	nunca	possuíram,	
pois	boa	parte	desses	pais	não	tem	condições	de	dar	assistência	escolar	aos	filhos	visto	que	sequer,	foram	
alfabetizados. É desconsiderado também, que essas crianças, desde bem pequenas, convivem com o 
abandono,	com	a	fome	e	a	escassez	de	recursos,	e	algumas	até	com	situações	de	violência	doméstica.	Sem	
conseguir avançar no ensino oferecido a esse grupo de aluno, a escola, mesmo sem intenção de segregar, já 
os	separa	na	condição	de:	“esse	sabe	ler”,	“esse	não	tem	jeito”,	como	se	fazer	a	leitura	de	palavras	e	frases	
não estivesse relacionada com as leituras que essas mesmas crianças fazem do seu mundo.

Um dia observando as atividades da sala, uma fala da professora Y me marcou: Uma criança perguntou 
sobre um aparelho de som que eu havia levado e eu comentei que se nesse ano ele aprendesse a ler, não 
faltando	mais	a	aula,	eu	o	daria	de	presente.	Nesse	momento	a	professora	falou	“ainda	bem	que	não	terá	
que gastar dinheiro, pois ninguém da família dele aprende”, falou na frente do menino.

Na hora do recreio, na sala dos professores era notório o desânimo dos professores dizendo que já tentaram 
de tudo e desanimando a professora que havia chegado para trabalhar no contraturno.

Percebia que em roda de conversar, esses alunos sempre atrapalhavam. Percebi que isso acontecia porque 
as professoras sempre iniciavam as perguntas com quem sabia as respostas e muitas vezes os comparavam. 
Percebi	também	que	perguntavam	sobre	acontecimentos	que	os	machucavam	na	frente	dos	demais.	Havia	
muitas atividades produtivas também porém eles raramente terminavam ou participavam.

Participando	da	reunião	de	pais	para	os	alunos	em	defasagem	escolar,	percebi	a	dificuldade	com	que	cada	
um tinha para acompanhar as tarefas. Muitos falavam que a professora pede para pesquisar em computador 
e revistas e eles não tem. Outros falavam que trabalhavam e não tinham, como acompanhar as tarefas a 
noite, pois tinha os afazeres de casa.

Ainda hoje presencia-se, sem tentar generalizar, um modelo de aula que requer uma escuta passiva 
por parte do educando e quando o mesmo não se enquadra nesse modelo, seu comportamento é visto 
como	rebeldia	e	não	como	resistência.	Resistência	que	existe	de	fato,	por	parte	de	alguns	professores	que	
apresentam	dificuldades	de	dialogar	com	alunos	advindos	de	áreas	de	risco	social,	tendo	uma	percepção	
estereotipado	de	seus	comportamentos,	como	afirma	Hasenbald	(1987)

A	Percepção	que	o	professor	tem	desse	alunado	é	que	eles	são	filhos	de	pais	bêbados,	de	pais	

desempregados, de famílias incompletas, que os mesmos vem sujos para a escola, que não pres-

tam	atenção,	etc.(HASENBALD,	1987,	p.11)
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Ao	olhar	as	crianças	e	os	jovens	que	hoje	estão	nas	salas	de	aula	das	escolas	públicas	brasileiras	me	
pergunto: Será possível a desconstrução dos olhares lançados sobre eles?

Desigualdade e educação

Nas	periferias	de	grandes	e	médias	cidades,	observa-se	indivíduos	vivendo	em	extrema	pobreza,	ocupando	
habitações	indignas,	favorecendo	assim,	a	consolidação	da	criminalidade.	Silva	(2010),	citando	KOWARICK	
(1999), fala que:

Temos	uma	sociedade	extremamente	marginalizadora	do	ponto	de	vista	econômico	e	social	que	

tem	constituído	massas	de	trabalhadores	autônomos	ou	assalariados	com	rendimentos	ínfimos	

que os levam a uma vida precária e sem proteção social, considerados potencialmente perigosos. 

(SILVA, 2005, p.48)

Constata-se	que,	não	existe	um	olhar	por	parte	do	poder	público,	que	reconheça	a	existência	de	áreas	
da cidade que possuem realidades diferenciadas na hora da aplicação de recursos e por isso não se torna 
possível relacionar melhoria da renda com qualidade de vida de sua população. O investimento em áreas 
empobrecidas	ainda	é	pouco,	deixando	boa	parcela	da	população	com	atendimentos	básicos	precários	como,	
saneamento	básico,	saúde	e	transporte	público,	o	que	de	certa	forma	interfere	até	no	bom	aproveitamento	
educacional das crianças em fase escolar:

Desde	o	nascimento	até	a	morte,	o	homem	sofre	influências	das	pessoas,	da	sociedade,	do	mundo	

e	reage	a	essas	influências	de	acordo	com	as	raízes	que	lhe	foram	impressas,	ao	longo	de	sua	

existência,	pelas	suas	vivências	e	sentimentos.	(SOPELSA,	2000,	p.34)

Não é possível falar de desenvolvimento sem antes tratar da liberdade do ser humano em seus aspectos 
primordiais, devolvendo às pessoas a sua condição de agentes. Um Brasil cada vez mais rico em termos de 
PIB	não	significa,	necessariamente,	um	Brasil	com	maiores	índices	de	desenvolvimento	humano,	assim	como	
o	acréscimo	no	IDHM	(Índice	de	Desenvolvimento	Humano	Municipal)	não	significa	que	todas	as	pessoas	
daquela localidade estarão usufruindo de todos os benefícios que lhe são de direitos.

É difícil falar de igualdade e distribuição de renda num país que até bem pouco tempo convivia com a 
escravidão.	Existem	diferenças	por	natureza	sim,	porém	também	existe	diferenças	na	estrutura	da	sociedade,	
e	são	essas	que	temos	que	cobrar	do	Estado	através	de	ações	afetivas	que	faça	com	que	os	menos	favorecidos	
tenham	a	oportunidade	de	saírem	da	posição	de	extrema	desigualdade	para	uma	condição	um	pouco	
mais digna. É preciso ter claro que tipo de justiça acredita-se, para através da livre manifestação, discursar 
manifestando	interesses	e	aspirações.

O	Brasil	possui	a	segunda	pior	distribuição	de	renda	do	mundo,	ficando	atrás	apenas	de	Serra	Leoa,	no	
continente africano, isso segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Avançada). Algumas 
medidas	estão	sendo	tomadas,	apesar	do	questionamento	quanto	a	eficácia	de	boa	parte	da	sociedade,	até	
mesmo por aqueles que clamam por justiça. Tais medidas adotadas pelo governo federal para distribuição 
de rendas e de criação de cotas em universidades pode até não ser o ideal, porém no atual momento são 
necessárias	para	minimizar	as	disparidades	sociais	existentes.

Não	se	trata	aqui	de	apenas	evidenciar	a	existência	das	desigualdades	sociais,	mas	também	debater	
sobre o papel do sistema educativo na promoção da igualdade social e de oportunidades em sociedades 
democráticas	ou,	ainda	na	reprodução	das	desigualdades.	Um	dos	grandes	desafios	dos	educadores	de	
hoje, talvez seria esse, descortinar os olhos para os graves problemas sociais da atualidade, reconhecendo 
a educação como espaço privilegiado, onde as identidades dos indivíduos precisam ser construídas como 
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sujeitos	de	direitos.	Afinal,	existem	famílias	que	lutam	com	mil	e	uma	dificuldade	para	sobreviver,	sendo	
as crianças as principais atingidas por essa ginástica dos pais, sendo elas ligadas as estruturas físicas ou 
psicológicas.	Um	lar	onde	todos	os	esforços	são	despendidos	para	uma	sobrevivência	difícil,	gera	conflitos	
e	tensões	para	as	crianças:	de	um	lado,	a	família	sem	estrutura	nenhuma	para	uma	convivência	sadia	e	
do a outro uma escola que não está preparada para absorver a maioria das histórias vividas pelos seus 
alunos,	como	afirma	Lázaro	(2010):

A	educação	pode	e	deve	oferecer	informações	que	motivam	a	reflexão,	fortalecer	valores	de	

justiça	e	respeito	pelos	outros,	aproximar	vozes	e	experiências	humanas	e	nos	ajudar	a	conhe-

cer e a agir. A educação deve promover e estimular a ação de pessoas e grupos em favor da 

justiça e de valores que representam o bem comum. Portanto, o compromisso da educação 

com o tema da pobreza vai muito além da simples denuncia ou da indignação momentânea. 

(LÁZARO, 2010, p.11)

É possível enfrentar as consequências da pobreza quando se reconhece as igualdades e diferenças que 
existe	na	diversidade,	e	a	partir	dessa	descoberta	assume	o	compromisso	na	busca	de	práticas	cotidianas	
que	superarem	os	preconceitos	e	estigmas	que	afetam	esse	grupo	e	lhes	impõe	a	pobreza	como	destino.

A escolarização básica constitui um instrumento indispensável à construção da sociedade democrática, 
para	isso	a	escola	precisa	oferecer	a	todos	os	alunos	a	igualdade	de	condições	para	desenvolverem	suas	
capacidades intelectuais e se apropriarem dos conhecimentos acumulados ao longo da história do homem. 
Somente	quando	todos	tiverem	condições	para	aprender.	O	direito	de	aprender	será	garantido,	aplicando	
assim o valor superior da justiça em relação as diferenças que nos distinguem. Assim pronuncia-se Comenius 
a	respeito	da	finalidade	da	escola:

[...]	Digo	que	corresponde	a	seus	fins	a	escola	que	seja	uma	verdadeira	oficina	de	homens:	onde	

as mentes dos discentes sejam iluminadas pelo fulgor do saber para penetrar facilmente todas 

as	coisas	secretas	e	manifestas	[...]	onde	os	espíritos	e	suas	paixões	sejam	encaminhados	para	

a	harmonia	universal	das	virtudes,	onde	os	corações	ardam	de	amor	pela	divindade.	[...]	Numa	

palavra, onde todos aprendam totalmente tudo. (COMENIUS, 2002, p.103)

Ainda hoje presencia-se, sem tentar generalizar, um modelo de aula que requer uma escuta passiva 
por parte do educando e quando o mesmo não se enquadra nesse modelo, seu comportamento é visto 
como	rebeldia	e	não	como	resistência.	Resistência	que	existe	de	fato,	por	parte	de	alguns	professores	que	
apresentam	dificuldades	de	dialogar	com	alunos	advindos	de	áreas	de	risco	social,	tendo	uma	percepção	
estereotipado de seus comportamentos. Por isso há necessidade de partirmos para uma discussão com base 
nos	conhecimentos	filosóficos	da	educação,	a	fim	de	considerar	o	ser	humano	como	um	ser	concreto,	que	
em meio à crise civilizatória que está imerso, rompe como ser livre e se considere capaz de enfrentá-la ou 
até	mesmo	superá-la,	numa	busca	contínua	de	sua	humanidade	e	dignidade.	Afinal	reconhecemos	junto	com	
Saviani (1997) que,

“[...]	a	natureza	humana	não	é	dada	ao	homem,	mas	é	por	ela	é	produzida	sobre	a	base	da	natureza	

biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmen-

te, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens.” (SAVIANI, 1997, p.11)

A educação deve estar a serviço de fazer com que essa criança oriunda de classes desfavorecidas, marcadas 
pelas	relações	estabelecidas	no	meio	onde	vivem	tenham	expectativas	de	vida	para	além	do	que	presenciam	
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no dia a dia, se faz necessário uma escola mais humana e ética, onde os sujeitos envolvidos no processo 
educacional	eduquem	mais	com	seus	exemplos	do	que	com	suas	palavras,	ou	pelo	menos	que	suas	palavras	
sejam	reflexos	de	suas	posturas.	É	por	meio	da	educação	que	outros	direitos	se	tornam	possíveis	de	serem	
alcançados. Porém promover uma educação em direitos humanos nos coloca a frente do compromisso de 
ter um olhar mais amplo do que seja educar, ou seja, educar para além dos interesses do sistema capitalista, 
educar para além da ideologia de mercado.

A	 sociedade	brasileira	 viveu	nesses	últimos	meses	uma	crise	política	na	qual	 testemunhou-se	o	
crescimento	de	opiniões	e	comportamentos	intolerantes	a	respeito	dos	direitos	humanos.	Através	de	suas	
defesas	políticas	leu-se	nas	redes	sociais	e	até	mesmo	ouviu-se	declarações	impiedosas	e	carregadas	de	
preconceitos. E de certa forma esse desvelar do que o outro realmente pensa ou acredita aumenta nos 
educadores	o	dever	de	pensar	uma	prática	educativa	no	horizonte	da	humanização.	São	muitos	os	desafios	
e não cabe ao momento debruçar sobre todos eles, porém são elementos importantes, que precisam ser 
levados em consideração para que aconteça uma busca dedicada aos estudos relacionados aos direitos 
humanos.	E	através	dessa	busca	começar	a	elencar	práticas	possíveis	no	dia	a	dia	das	relações	educativas	
onde as estratégias de conformação da consciência de educadores e educandos aos valores apregoados 
pela ideologia neoliberal seja superada por uma formação de ser humano como um ser concreto, real, 
respeitado em sua singularidade, no sentido de:

[...] descobrir o que historicamente pode ser feito no sentido de contribuir para a transformação 

do	mundo,	de	que	resulte	em	um	mundo	mais	“redondo”,	menos	arestoso,	mais	humano,	em	que	

se prepare a materialização da grande Utopía. Unidade na diversidade. (FREIRE, 1993, p.35)

É preciso considerar que as práticas que ainda persistem em nossas salas de aula são, na sua maioria 
pautadas	em	experiências	tradicionais	vivenciadas	pelos	professores	quando	ainda	estavam	sentados	
no	banco	da	escola	primária,	salvo	os	sansões	que	existiam	e	hoje	são	proibidas.	Mas	ainda	hoje	existe	
sem tentar generalizar, um modelo de aula que requer uma escuta passiva por parte do educando e 
quando o mesmo não se enquadra nesse modelo, seu comportamento é visto como rebeldia. Por esses e 
outros	desafios	que	existe	sim,	a	necessidade,	mesmo	que	momentânea	da	busca	por	uma	didática	que	
auxilie	o	educador	numa	ruptura	com	algumas	de	suas	práticas	lhe	oferecendo	pistas	para	que	aconteça	
uma educação mais dialógica e atenta a diversidade. Se faz necessário uma pedagogia que entrelace a 
indignação, o diálogo, a responsabilidade e a solidariedade, pois vivemos uma crise sem precedentes de 
valores,	sejam	eles	públicos	ou	privados,	tornando	imperativo	que	as	temáticas	relacionadas	a	igualdade	
e justiça sejam internalizadas por todos que que estão envolvidos com a educação, seja ela formal ou não.

Diálogo como prática de liberdade

É preciso pensar uma educação que se oponha ao modelo que busca formar sujeitos produtivos para 
o mercado, com competências necessárias apenas para atender a empregabilidade. Se faz necessário 
pensar uma educação que venha em direção oposta a ideologia neoliberal, uma educação que garanta a 
população	excluída	seus	direitos	básicos	de	existência	humana,	tornando-os	conscientes	e	construtores	
de sua história.

Paulo	Freire	(1921-1997),	trouxe	importantes	reflexões	sobre	os	sujeitos	colocados	à	margem	da	sociedade	
do	capital,	isso	por	compreender	que	o	seu	saber	não	é	tão	valorizado,	o	que	o	faz	excluídos	também	do	
saber historicamente acumulado pela sociedade. Para Freire (2007), a prática educativa construída na ótica 
do	oprimido	precisa	ultrapassar	fronteiras	das	letras	e	se	constituir	nas	relações	históricas	sociais.	O	autor	da	
Pedagogia do Oprimido, reforça que, sair da posição do oprimido não é deslocar-se para função do opressor, 
mas tornar-se um sujeito que luta por uma nova relação social, onde haja a igualdade entre os homens e 
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mulheres projetando um bem comum. Para que essa realidade aconteça, defende um processo educativo 
que	liberte,	que	saiba	produzir	diálogo	e	que	no	diálogo	aconteça	a	problematização	da	realidade	afim	de	
uma melhor intervenção no mundo, uma educação pautada na dialogicidade, fazendo-se transformadora 
pelo teor político do trabalho.

Existir,	humanamente,	é	pronunciar	o	mundo,	é	modificá-lo.	O	mundo	pronunciado,	por	sua	

vez	volta	problematizado	aos	sujeitos	pronunciantes,	a	exigir	deles	um	novo	pronunciar,	Não	

é	no	silêncio	que	os	homens	se	fazem,	mas	na	palavra,	no	trabalho,	na	ação	reflexão.	(FREIRE,	

2007, p.90)

Muitas das vezes o professor interrompe a fala do aluno, pois essa está atrasando o cumprimento do 
conteúdo	planejado,	e	esse	aluno	deixa	de	se	enunciar,	pois	percebe	que	na	escola	não	tem	espaço	para	sua	
história,	para	as	coisas	que	lhe	dizem	respeito,	e	o	menino	cala.	Para	Esteban	(2006),	“O	controle	da	palavra	
é	uma	forma	de	controle	das	possibilidades	de	reconhecimento	e	afirmação	da	existência	de	realidades,	
conhecimentos e valores distintos.”

É Preciso formar professores que saibam ouvir, que partem de uma escuta amorosa para a construção 
de	um	projeto	de	ensino	que	leve	em	conta	o	outro,	um	diálogo	que	segundo	Freire,	se	alimenta	do	“amor,	
da	humildade,	da	esperança,	da	fé,	da	confiança.	Por	isso,	só	com	o	diálogo	se	ligam	assim,	com	amor,	com	
esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo.”

Conclusão

Reconhecendo a Alfabetização defendida por Gontijo (2008), como uma prática social que não acontece 
apenas no espaço escolar, mas que independentemente do local onde ela ocorra, é concebida como espaço 
e	tempo	que	propicia	cidadania,	assisto	o	exercício	da	cidadania	ser	alcançado	apenas	por	uma	pequena	
parcela	desses	jovens.	Basta	relacionar	as	práticas	educativas	que	eles	têm	vivenciado	com	o	número	dos	que	
não conseguem ser alfabetizados. O direito que deveria de ser de todos, não é para todos, como defendido 
pela	Declaração	dos	Direitos	da	Criança	(1959)	Princípio	7º:

Toda criança tem direito a receber educação primária gratuita, e também de qualidade, para que 

possa ter oportunidades iguais para desenvolver suas habilidades. E como brincar também é um 

jeito gostoso de aprender, as crianças também têm todo direito de brincar e se divertir.

Observou-se	através	do	 relato	oral	dos	 sujeitos	dessa	pesquisa	que	apesar	do	número	de	alunos	
provenientes de camadas populares desfavorecidas, terem crescido no interior das escolas, ainda há os 
que	escolhem	estar	fora	da	escola,	também	existe	hoje	um	número	muito	grande	de	alunos	que	estão	
na escola e que mesmo aprovados de uma série para outra, não dominam os conhecimentos mínimos 
necessários	exigidos	pela	série	cursada,	o	que	nos	mostra	que	o	espaço	escolar	não	é	tão	democrático	como	
se	intitula,	afinal	“ela	não	consegue	compensar	o	peso	desigual	das	condições	familiares,	impedindo	que	
estas	repercutam	sobre	as	condições	de	aprendizagem	e,	principalmente,	sobre	a	avaliação	dos	alunos”.

A escolarização básica constitui um instrumento indispensável à construção da sociedade democrática, 
para	isso	a	escola	precisa	oferecer	a	todos	os	alunos	a	igualdade	de	condições	para	desenvolverem	suas	
capacidades intelectuais e se apropriarem dos conhecimentos acumulados ao longo da história do homem. 
Embora	se	esforce,	a	escola	está	longe	de	atender	suas	finalidades,	se	faz	necessário	um	olhar	mais	atento	
e	cuidadoso	para	além	do	resultado	de	suas	ações	e	avaliações.

Partindo	dos	estudos	expostos	na	pesquisa	fica	evidenciado	que,	para	promover	uma	educação	pautada	
nos direitos humanos é preciso a consciência da importância da alteridade e o compromisso de se ter um 
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olhar	mais	amplo	do	que	seja	educar	para	além	dos	interesses	do	sistema	capitalista.	São	muitos	os	desafios	
e não cabe ao momento debruçar sobre todos eles, porém precisamos considerá-los para que aconteça uma 
busca dedicada aos direitos humanos. E através dessa busca começar a elencar práticas possíveis no dia a 
dia	das	relações	educativas	onde	as	estratégias	de	conformação	da	consciência	de	educador	e	educando	aos	
valores apregoados pela ideologia neoliberal no que concerne a elaboração do currículo, seja superada por 
uma formação de ser humano como um ser concreto, real, respeitado em sua singularidade, defendida por 
Paulo Freire. Devemos primar por uma educação integral do ser humano, reduzindo os treinos e os métodos 
silenciadores	de	educar.	 Inacabados	e	conscientes	disso,	abertos	a	curiosidade,	os	alunos	exercitam	sua	
capacidade de aprender e os professores a de ensinar. (FREIRE, 1997, p.54)
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A escola diante da alfabetização e do letramento  
da criança com deficiência intelectual

Hadhianne Peres de Lima
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Tatiane Castro dos Santos
Universidade Federal do Acre

Resumo: Este	artigo	se	propõe	a	discutir	a	alfabetização	e	o	letramento	dos	alunos	com	deficiência	intelectual	
no	contexto	da	escola	comum.	Entendemos	que	o	principal	desafio	dos	sistemas	de	ensino	é	promover	o	
acesso à educação de qualidade a todas as pessoas, sem distinção de classe econômica, raça, gênero ou em 
razão	de	deficiência.	Neste	estudo,	utilizamos	uma	abordagem	qualitativa,	a	qual	nos	proporcionou	um	maior	
aprofundamento	sobre	o	processo	de	alfabetização	e	letramento	de	sujeitos	com	deficiência	intelectual.	Através	
da	pesquisa	bibliográfica,	buscou-se	conhecer	as	necessidades	específicas	dos	alunos	com	deficiência	intelectual	
(DI) durante o processo de alfabetização e letramento. Considerou-se, então, necessário resgatarmos o ensino 
da leitura e da escrita através do desenvolvimento da consciência fonológica. Tal estratégia se apresentou 
como uma possibilidade para o avanço da alfabetização e do letramento de estudantes com DI, ainda que não 
como numa perspectiva mecanicista.
Palavras-chave: Alfabetização.	Letramento.	Deficiência	Intelectual.

Considerações iniciais

As	dificuldades	com	a	alfabetização	no	Brasil	 têm	levado	muitos	estudiosos	a	pesquisarem	sobre	os	
fatores que causam esse problema. No entanto, os resultados dessas pesquisas são analisados a partir de 
perspectivas distintas, as quais atribuem o fracasso da alfabetização não apenas ao professor, sob o aspecto 
da	sua	formação	e/ou	competência	profissional,	nem	tão	pouco	somente	à	eficiência	do	método.	Na	busca	
pela	explicação	para	esse	problema,	analisam	o	fracasso,	também,	através	da	perspectiva	do	aluno,	de	seu	
contexto	cultural	e	condições	psicológicas	e	orgânicas.	Nessa	problemática	há,	ainda,	a	inadequação	do	
material	didático	ou	até	o	próprio	código	escrito	e	suas	relações	entre	o	sistema	fonológico	e	ortográfico	da	
língua portuguesa (SOARES, 2013).

Esse	problema	vem	se	arrastando	por	décadas.	Magda	Soares,	em	seu	texto	chamado	“As	muitas	facetas	
da alfabetização”, publicado no ano de 1985, em Cadernos de Pesquisa, revista da Fundação Carlos Chagas, 
apontava	o	fracasso	com	a	alfabetização	de	crianças	brasileiras	desde	a	década	de	40	do	século	XX.	Hoje,	
neste	início	de	século	XXI,	segundo	a	autora,	seguimos	com	as	mesmas	dificuldades,	porém	os	alunos,	mesmo	
sem estarem alfabetizados, avançam para as séries seguintes, chegando, algumas vezes, ao 6° ano do Ensino 
Fundamental sem saber ler e escrever.

Na opinião de Soares, a concepção de alfabetização introduzida no Brasil da década de 1980, associada 
ao construtivismo ou a uma interpretação equivocada do construtivismo, pela forma que foi difundida, causou 
a falsa ideia de que não seria mais necessário haver um método para a alfabetização. Para a autora, esse 
conceito	é	completamente	equivocado,	pois	“ninguém	aprende	a	ler	e	a	escrever	se	não	aprender	relações	
entre	fonemas	e	grafemas	–	para	codificar	e	para	decodificar”	(SOARES,	2003,	p.17).Antigamente,	tinha-se	
um	método,	mas	não	uma	teoria.	Atualmente,	temos	uma	teoria	sem	método.	A	mesma	estudiosa	afirma	que	
é necessário haver as duas coisas, um método baseado numa teoria e uma teoria que produza um método 
(SOARES, 2003).

A falta de um processo sistemático de aprendizagem da leitura e da escrita pode estar relacionada 
com o fracasso na etapa da alfabetização e, consequentemente, poderá comprometer toda a vida escolar 
dos nossos estudos. E com a adoção de mecanismos de avaliação da aprendizagem, as tão conhecidas e 
temidas	avaliações	externas,	 tanto	em	âmbito	nacional	como	internacional,	 têm	demonstrado	um	baixo	
nível relacionado às competências linguísticas. Detectamos que a escola pode até estar ensinando a ler e 
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a escrever, contudo não está conseguindo formar leitores e escritores competentes (SOARES, 2013). Essa 
constatação decorre do simples fato de que, para ser considerado um leitor, é preciso ir além do processo 
de	decodificação	de	letras	em	sons,	“o	processo	da	leitura	deve	garantir	que	o	leitor	compreenda	o	texto	
e	que	pode	ir	construindo	uma	ideia	sobre	seu	conteúdo,	extraindo	dele	o	que	lhe	interessa”	(SOLÉ,	1998,	
p.31).	Da	mesma	forma,	para	ser	considerado	um	produtor	de	texto,	não	basta	ter	domínio	das	habilidades	
motoras	e	de	transcrição	de	sons,	“escrever	é	também	um	processo	de	expressão	de	ideias	e	de	organização	
do pensamento” (SOARES, 2013, p.32).

Se, segundo Magda Soares, desde a década de 1940 do século XX, de um modo geral, estamos fracassando 
em nosso ofício de ensinar os procedimentos de leitura e de escrita às crianças sem, aparentemente, nenhum 
déficit	cognitivo,	o	que	dizer	daqueles	que	carregam	o	rótulo	de	um	funcionamento	intelectual	inferior	à	
média?

A escola comum frente ao desafio de ensinar a ler e escrever

O primeiro passo em busca de compreender todo o processo que leva ao desenvolvimento da leitura e 
da	escrita	seria	definir	a	palavra	alfabetização.	Para	o	Dicionário	Houaiss	da	Língua	Portuguesa	(2009,	p.90)	
“alfabetização”	é:

s.f. ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras 1 PED iniciação no uso do sistema 

ortográfico	1.1	PED	processo	de	aquisição	dos	códigos	alfabético	e	numérico;	letramento	2	ato	

de propagar o ensino e difusão das primeiras letras. ETIM alfabetizar + -ção.

Assim concebido, o processo de alfabetização é entendido como prática individual, a qual serve de 
pressuposto	para	o	desenvolvimento	do	conhecimento	científico.	Como	também,	é	atribuído	a	palavra	
letramento	o	mesmo	significado	de	alfabetização.	Dessa	mesma	forma	ocorre	na	língua	inglesa,	em	que	o	
termo literacy	significa	alfabetização	e	letramento,	portanto,	apenas	uma	palavra	é	responsável	por	designar	
o	processo	de	aquisição	do	código	alfabético	e	seu	uso	em	contexto	social.

Soares	(2013,	p.15)	nos	leva	a	refletir	a	respeito	de	que	a	alfabetização,	em	seu	sentido	próprio	e	específico	
é	o	processo	de	aquisição	do	código	escrito,	das	habilidades	de	leitura	e	escrita.	“Significa	adquirir	a	habilidade	
de	codificar	a	língua	oral	em	língua	escrita	(escrever)	e	de	decodificar	a	língua	escrita	em	língua	oral	(ler)”.	
Reiterando	o	pensamento	de	Soares,	a	pesquisadora	Irandé	Antunes	enfatiza:	“Alfabetizar-se,	no	sentido	
mais elementar do termo, é adquirir a competência inicial para lidar com os sinais da escrita” (2009, p.192).
Com esse olhar, a alfabetização é concebida segundo os moldes da escola tradicional, como um processo 
mecânico	que	não	garante	a	compreensão	dos	significados	por	meio	do	sistema	de	grafia.	A	mesma	autora	
nos chama a atenção para o fato de que a alfabetização também deve ser um processo de compreensão de 
significados	por	meio	do	código	escrito,	argumentando	que,	para	uma	pessoa	ser	considerada	alfabetizada,	é	
necessário	desenvolver	as	duas	competências:	codificar/decodificar	a	língua	escrita,	expressar/compreender	
os sentidos dessa mesma língua, além de levar em conta fatores socioculturais.

Mollica	(2012)	ressalta	que	tão	importante	quanto	se	apropriar	da	tecnologia	da	decodificação	grafo-
fonológica é se engajar em práticas sociais por meio da escrita, em se tratando de uma cultura grafocêntrica. 
Essa	afirmação	engloba	as	concepções	de	letramento,	que	ultrapassam	a	decifração	de	códigos	alfabéticos,	
correspondendo ao uso social da escrita. Corroborando com as ideias de Bortoni-Ricardo e Mollica, Soares 
(2013, p.29) declara

[...]	não	basta	simplesmente	“saber	ler	e	escrever”:	dos	indivíduos	já	se	requer	não	apenas	que	

dominem a tecnologia do ler e do escrever, mas também que saibam fazer uso dela, incorpo-

rando-a	a	seu	viver,	transformando-se	assim	seu	“estado”	ou	“condição”,	como	consequência	do	

domínio dessa tecnologia.
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Contudo,	o	termo	“letramento”	é	considerado	relativamente	novo,	principalmente,	se	comparado	a	outros	
termos, como analfabetismo e alfabetização, que são comuns no universo da pedagogia e da linguística. 
Passou	a	ser	utilizado	a	partir	da	década	de	1980,	momento	em	que	o	país	começou	a	refletir	sobre	os	
problemas	relacionados	ao	analfabetismo	e	à	eficiência	dos	métodos	de	alfabetização,	gerando	a	necessidade	
de ampliar o conceito de alfabetização para além da aquisição e domínio das habilidades de leitura e escrita.

Em	consulta	ao	Dicionário	Houaiss	da	língua	portuguesa	(2009,	p.1172)	encontramos	a	palavra	letramento	
como sendo:

s. m. (a1899) 1 ant. representação da linguagem falada por meio de sinais; escrita 2. PED incor-

poração funcional das capacidades a que conduz o aprender a ler e escrever 3. PED condição 

adquirida por quem o faz. ETIM letrar + -mento. SIN/VAR nas acp. 2 e 3: literacia (P).

Com	base	na	definição	que	acabamos	de	apresentar	e	 relacionando	com	o	que	declaram	Bortoni-
Ricardo	(2013),	Mortatti	(2004)	e	Soares	(2010),	entendemos	que	o	termo	“letramento”	surgiu	da	necessidade	
de	diferenciar	a	aprendizagem	da	 lecto-escrita	das	habilidades	de	utilização	nas	diversas	 situações	e	
possibilidades	de	uso	da	língua	escrita	envolvida	no	contexto	das	práticas	sociais.	Assim,	podemos	entender	
a	alfabetização	como	processo	de	aquisição	de	uma	“tecnologia”	que	nos	possibilita	ler	e	escrever	com	
compreensão, enquanto o letramento pode ser entendido como o uso que se faz da escrita nos mais variados 
contextos.	Isso	não	significa	dizer	que,	para	que	o	indivíduo	seja	considerado	letrado	é	necessário	antes	ser	
alfabetizado.

Para	 representar	a	 relação	existente	entre	alfabetização	e	 letramento	utilizaremos	o	continuum de 
letramento de Tfouni.

Figura 1 – Continuum do letramento

Fonte: Tfouni (1992, p.56)

Ao observarmos o continuum	verificamos	que	é	possível	haver	 letramento	sem	escolarização,	pois,	
tanto para Tfouni (1992) quanto para Soares (1998), o letramento é compreendido pela função que a 
escrita	exerce	na	vida	do	sujeito.	Nessa	perspectiva,	tanto	uma	criança	que	ainda	não	frequentou	a	escola	
como um adulto não alfabetizado podem ser considerados letrados, desde que a escrita esteja presente 
em	suas	vidas	de	alguma	forma.	Por	exemplo,	uma	criança	que,	ao	contar	uma	história,	utiliza	em	seu	
discurso	marcas	de	escrita	iniciando	por	“era	uma	vez”,	que	é	característica	dos	contos	de	fada,	demonstra	
conhecimento de alguns mecanismos de escrita. Da mesma forma, o adulto que não domina o código 
escrito,	mas	que	solicita	a	uma	pessoa	alfabetizada	que	lhe	escreva	um	bilhete,	por	exemplo,	evidencia	
o	reconhecimento	da	importância	da	escrita,	além	do	que,	no	momento	em	que	oraliza	o	texto,	expressa	
em	seu	discurso	entonação	e	utiliza	palavras	próprias	do	universo	escrito.Desse	modo,	“conclui-se	que	há	

mais letradomenos letrado

letramento
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diferentes tipos e níveis de letramento, dependendo das necessidades, das demandas do indivíduo e de 
seu	meio,	do	contexto	social	e	cultural”	(SOARES,	2010,	p.49).

Na	outra	extremidade	do	eixo	do	continuum está o nível mais elevado de letramento, lá se encontram os 
indivíduos	que	desenvolveram	as	competências	e	capacidades	necessárias	para	o	uso	mais	complexo	e	mais	
abstrato	da	escrita.	“Nele	se	situam	os	sujeitos	mais	letrados,	com	maior	habilidade	sobre	os	mecanismos	
de	produção	de	sentido	e	que	produzem	textos	mais	objetivos,	descentrados	e	abstratos”	(TFOUNI,	2013,	
p.177), o que, segundo a autora, nem sempre tem relação com a escolaridade, pois segundo ela (2013) e 
Soares	(2010),	até	mesmo	alguns	sujeitos	com	alto	grau	de	escolaridade	não	conseguem	produzir	textos	
com	maior	coesão	e	coerência,	por	apresentarem	dificuldades	no	encadeamento	das	ideias	e	na	formulação	
da	tessitura	textual.

Isso ocorre porque, de acordo com Soares (2010), as pessoas se alfabetizam, se apropriam do código 
linguístico, mas nem sempre desenvolvem as habilidades necessárias para a prática da escrita. Elas não 
adquirem	o	hábito	de	ler	jornais,	livros	e	revistas,	nem	se	sentem	capazes	de	redigir	um	texto	formal,	como	
um ofício, requerimento ou declaração. Podemos concluir, assim, que, na perspectiva do continuum do 
letramento, ele varia do nível mais básico ao mais elaborado de habilidades de leitura e escrita inseridas 
num	contexto	sociocultural.

Conforme já mencionamos no início do tópico, por vezes não estamos garantindo, sequer, a alfabetização, 
aqui entendida como uma etapa inserida no continuum do	 letramento.	Portanto,	fica	claro	que	os	dois	
processos estão interligados, apesar da necessidade de distingui-los. Essa necessidade de distinção decorre 
do	fato	de	usar-se,	antes	do	surgimento	da	palavra	letramento	e	mesmo	na	atualidade,	somente	“a	palavra	
alfabetização para referir-se à inserção do indivíduo no mundo da escrita” (SOARES, 2003, p.91).

Alunos com deficiência intelectual no processo de alfabetização e letramento

Tanto	quanto	o	direito	ao	acesso	à	escola,	o	sujeito	com	deficiência	intelectual	tem	direito	ao	acesso	
à leitura e escrita como instrumento na luta pela conquista da cidadania. Não basta garantir a matrícula, 
é necessário garantir cada vez mais o avanço nas práticas sociais do letramento. Um grande equívoco 
comumente encontrado no meio escolar é a ideia de que alguns vão à escola para aprender e outros 
unicamente	para	se	socializar.	 “A	escola	é	espaço	de	aprendizagem	para	 todos!”	 (MANTOAN;	PRIETO,	
2006,	p.60).	Os	sujeitos	com	deficiência	intelectual	têm	capacidade,	não	só	de	se	apropriar	do	sistema	
de	escrita	alfabético,	mas	de	utilizar	as	práticas	de	leitura	e	escrita	em	situações	do	dia-a-dia.	Eles	são	
capazes	de	desenvolver	as	funções	psíquicas	superiores,	mas,	para	isso,	é	necessário	que	o	professor,	a	
partir	de	intervenções	adequadas,	atue	com	vistas	à	formação	social	da	mente,	para	além	dos	limites	da	
escola	(CÁRNIO;	SHIMAZAKI,	2011).

Ao analisar a relação entre alfabetização e letramento, Kleiman (1995, p.19) conceitua o letramento 
como	sendo	“um	conjunto	de	práticas	sociais	que	usam	a	escrita,	enquanto	sistema	simbólico	e	enquanto	
tecnologia,	em	contextos	específicos,	para	objetivos	específicos”.	A	autora	nos	chama,	ainda,	a	atenção	para	
a	existência	de	dois	modelos	de	letramento:	o	autônomo	e	o	ideológico.	Em	seguida,	Kleiman	(1995,	p.20)	
enfatiza	que	“a	escola,	a	mais	importante	das	agências	de	letramento,	preocupa-se,	não	com	o	letramento,	
prática social, mas com apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição 
de códigos (alfabético, numérico)”. Portanto, é o modelo autônomo que determina as práticas escolares, 
consequentemente, pela forma como é concebido, atribui o fracasso ao próprio indivíduo que faz parte 
do grande grupo dos pobres e marginalizados nas sociedades tecnológicas, incluindo-se, nesse grupo, as 
pessoas	com	deficiência.

Sobre	o	modelo	ideológico,	a	mesma	autora	afirma	que	ele	não	pode	ser	visto	como	uma	negação	
dos estudos realizados na concepção autônoma do letramento, mas que as práticas de letramento 
são	determinadas	pela	função	que	a	escrita	exerce	numa	sociedade.	Entendido	dessa	forma,	o	modelo	
ideológico	contrapõe	o	autônomo	quando	o	primeiro	reconhece	apenas	uma	forma	de	desenvolvimento	
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de letramento e o relaciona, diretamente, à ascensão social. Enquanto o segundo modelo não se preocupa 
em dividir os indivíduos em grupos orais e letrados. Ao invés disso, investiga as características comuns 
entre práticas orais e letradas (KLEIMAN, 1995). Sob esse aspecto, entendemos o modelo ideológico 
de letramento como na perspectiva do continuum sugerida por Tfouni (2013), que considera níveis de 
letramento e reconhece que tanto a criança não escolarizada quanto o adulto não alfabetizado podem 
ser considerados letrados a partir da interação com a escrita. Dessa maneira, o modelo ideológico nos 
parece ser, também, o modelo que mais valoriza as diferenças culturais e individuais, consequentemente, 
o	que	deveria	estar	presente	nas	escolas	que	se	propõem	a	ensinar	a	todos	os	alunos,	sem	distinção	de	
classe,	cor,	credo	ou	deficiência.

A ciência vem buscando desvendar os mistérios da leitura através de estudos a respeito do funcionamento 
cerebral.	Nesse	contexto,	Stanislas	Dehaene	neurocientista	francês,	em	seu	livro	“Os	neurônios	da	leitura”,	
resultado de décadas de estudos com a tecnologia de imagens cerebrais, nos desvenda esses mistérios e seus 
principais	componentes.	Por	meio	de	exames	de	imagem	é	possível	identificar	quais	as	áreas	do	cérebro	são	
ativadas durante o processamento da leitura e segundo Dehaene (2012, p.227) tais imagens comprovam que:

A	alfabetização	modifica,	pois,	as	regiões	ativadas	quando	se	escuta	a	fala,	mas	igualmente	a	

anatomia	do	cérebro:	o	corpo	caloso	se	espessa	na	parte	posterior	que	conecta	as	regiões	parietais	

dos	dois	hemisférios.	Sem	dúvida,	algumas	dessas	modificações	cerebrais	são	responsáveis	por	

um dos efeitos maiores da escolarização: o aumento da capacidade da memória, particularmente 

para as palavras novas e pouco familiares.

De	acordo	com	essa	afirmação,	o	domínio	do	código	alfabético	e	a	vivência	escolar	 transformam	as	
competências do nosso cérebro. E essa ação tem relação direta com o aumento da capacidade da memória, 
além	de	nos	permitir	decodificar	as	pseudopalavras,	como,	por	exemplo,	diferenciar	a	palavra	cato da palavra 
gato.	Desse	modo,	o	autor	defende	que	“a	aprendizagem	do	código	estrito	transforma	profundamente	a	forma	
de	escutar	os	sons	da	fala”	(DEHAENE,	2012,	p.226).

A palavra inovação está cada vez mais presente no cotidiano, ouvimos falar em inovação na ciência, na 
tecnológica,	na	educação,	nesta	última,	mais	precisamente,	falamos	em	inovação	da	prática	pedagógica.	
Muito	dessa	inovação,	propriamente	dita,	está	relacionada	exatamente	à	busca	de	tornar	a	aprendizagem	
da	 leitura	e	da	escrita	mais	 significativa	e,	 por	 sua	 vez,	mais	 atrativa	na	escola.	 Por	aprendizagem	
significativa	compreendemos	o	fenômeno	de	atribuir	sentido	à	informação	recebida	pelo	aluno	através	de	
uma	espécie	de	ancoragem	em	aspectos	relevantes	da	estrutura	cognitiva	pré-existente,	ou	seja,	quando	há	
uma	interação	entre	o	novo	conhecimento	e	o	já	existente,	ambos	se	modificam	(NORONHA;	SILVA,	2009).

Portanto,	“nosso	cérebro	não	é	uma	tabula rasa	onde	se	acumulam	construções	culturais:	é	um	órgão	
fortemente	estruturado	que	faz	o	novo	com	o	velho”	(DEHAENE,	2012,	p.20).	Porém,	precisamos	compreender	
que	não	há	uma	receita	pronta,	até	mesmo	quando	tomamos	uma	estratégia	exitosa	e	a	aplicamos	em	outra	
realidade	não	temos	a	garantia	do	mesmo	sucesso,	isso	porque	cada	ser	humano	é	único	e	possui	necessidades	
distintas.	À	vista	disso,	“quando	os	professores	ensinam	habilidades	práticas	ou	rotineiras,	eles	frequentemente	
descobrem que precisam organizar seus próprios programas educacionais, porque não há nenhum à venda 
nas	lojas	(SMITH,	2008,	p.186).

Se,	de	um	modo	geral,	a	 inovação	da	prática	pedagógica	 sugere	um	ensino	mais	 significado,	mais	
relevante	para	 todos	os	 alunos,	 para	aqueles	 com	deficiência	 intelectual	 é	 essencial	 que	o	 ensino	
desenvolva-se	como	algo	relevante	na	vida,	para	que	eles	possam	atribuir	um	significado,	contribuindo	
para	a	formação	social	da	mente.	Uma	experiência	significativa	do	ensino	da	leitura	deve	estar	pautada	
na	utilização	de	diversos	gêneros	textuais,	principalmente	os	que	circulam	na	comunidade,	de	maneira	a	
despertar a curiosidade e o interesse dos alunos. Desse modo, o desenvolvimento da leitura e da escrita, 
bem como das demais habilidades a serem ensinadas na escola devem ser concebidos de acordo com as 
necessidades dos indivíduos (VYGOTSKY, 2007).
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Estamos sempre em busca de descobertas, de novidades e, na grande maioria das vezes, quando nos 
deparamos	com	o	 “novo”,	costumamos	acreditar	que	encontramos	a	solução	dos	nossos	problemas,	daí	
surgem os equívocos, pois passamos a desvalorizar as práticas de outrora, renegando sua importante 
contribuição.

Assim aconteceu com o modo de fazer alfabetização no Brasil. Durante muito tempo a alfabetização se 
deu através dos métodos fônicos, que são aqueles que utilizam os sons dos fonemas como princípio para 
a aquisição da leitura e pertencem ao universo dos métodos sintéticos, processo pelo qual muitos foram 
alfabetizados, envolvia aprender primeiro o alfabeto, para depois passar para a soletração e silabação, 
seguindo	uma	ordem	crescente	de	dificuldade,	que	 iniciava	com	a	letra	e	findava	no	texto.	Levados	por	
influências	construtivistas,	na	década	de	1990,	os	métodos	analíticos	ou	globais,	que	partem	dos	textos	às	
palavras	e	letras,	foram	inseridos	com	contexto	educacional,	abolindo	e	desvalorizando	os	modelos	anteriores.	
Dessa	forma,	deixamos	de	desenvolver	a	compreensão	grafema-fonema	dos	métodos	fônicos.	A	respeito	
disso,	Mollica	(2012,	p.216)	afirma:

Não	se	pode	negligenciar	que	os	fenômenos	de	codificação	e	decodificação	em	línguas	alfabé-

ticas, como o português, são facilitadores da alfabetização e, portanto, etapas fundamentais e 

integrantes do processo de apropriação da lectoescrita em crianças ou adultos, como também 

em indivíduos com desenvolvimento típico ou atípico.

Entendemos que a metodologia é primordial para o sucesso ou fracasso do ensino da leitura e da escrita, 
contudo outros aspectos devem ser valorizados por um bom professor, como o respeito e a afetividade, 
o compromisso com o ensino e a aprendizagem, pró-atividade, autoavaliação, reconhecer e valorizar os 
avanços,	ser	criativo,	não	focar	nos	erros,	traçar	objetivos	adequados	para	a	necessidade	dos	alunos,	e	confiar	
no sucesso de seu trabalho.

No entanto, o professor não deve ser escravo do método vigente, ele deve planejar suas aulas de acordo 
com a necessidade dos alunos. Eleger o melhor método de alfabetização pode constituir uma tentativa de 
homogeneização, quando o debate deve girar em torno da necessidade da criança, e não da escolha do 
método,	como	afirma	Bortoni-Ricardo	(2013).	Muito	embora	saibamos	que	na	tentativa	de	superar	práticas	
que, de acordo com o momento histórico vivido, considera-se tradicional e prejudicial à aprendizagem escolar, 
muitos	coordenadores	pedagógicos	acabam	exigindo	o	abandono	dos	métodos	sintéticos,	por	os	julgarem	
ultrapassados.

O	fato	da	escrita,	muitas	vezes,	não	ser	fiel	à	fala	contribui	para	que	algumas	crianças	apresentem	certas	
dificuldades	em	manipular	com	eficiência	o	código	ortográfico.	O	domínio	do	princípio	alfabético	exige	
compreensão	dos	sons	da	língua	para	identificar	os	componentes	sonoros	das	palavras,	com	isso,	fazendo	
relação	entre	o	som	e	a	letra.	Com	efeito,	“a	consciência	dos	fonemas	é	importante	para	a	aprendizagem	da	
leitura em um sistema de escrita como o nosso, que é um sistema alfabético, porque as letras do alfabeto 
representam normalmente os fonemas” (NUNES, 2001, p.8). No entanto, a valorização da consciência 
fonológica não implica a desvalorização do letramento, uma vez que, como já foi mencionado aqui, em 
consonância com alguns pesquisadores, os dois fenômenos ocorrem de maneira simultânea.

Os	resultados	de	avaliações	em	larga	escala	(PISA,	SAEB,	Prova	Brasil),	demonstram	o	baixo	desempenho	
de nossos alunos em termos de leitura e apontam para o fracasso da escola em ensinar a ler. Tal constatação 
fez com que pesquisadores (SOARES, 2010; MORTATTI, 2004) investigassem as causas desse fenômeno, os 
estudos em questão apontam para a necessidade de mudanças na prática de alfabetização. Constatou-
se	que	a	inserção	de	atividades	envolvendo	a	consciência	fonológica	podem	diminuir	as	dificuldades	de	
aprendizagem da leitura e da escrita.

No	entanto,	mesmo	os	autores	(DEHAENE,	2012;	MOLLICA,	2012;	PULIEZI,	2013)	que	defendem	a	retomada	
do	método	fônico,	em	função	do	desenvolvimento	da	consciência	fonológica,	reconhecem	que	os	textos	
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acartilhados,	com	o	objetivo	de	ensinar	apenas	correspondências	entre	letras	e	sons	–	“o	bebê	baba,	Ivo	viu	a	
uva”	-,	devem	permanecer	apenas	na	memória	dos	que	fizerem	parte	desse	processo.	Portanto,	na	perspectiva	
da	alfabetização	atrelada	ao	letramento,	 tais	 textos	devemser	substituídos	por	aqueles	que	apresentam	
função comunicativa e de acordo com os gêneros que circulam na comunidade.

Nesse sentido, os referidos autores convergem para a perspectiva de alfabetizar letrando, proposta 
por Soares (2004). A autora recomenda o ensino do Sistema de Escrita Alfabética por meio das práticas de 
letramento, dessa maneira, ao tempo em que os estudantes se apropriam das correspondências grafofônicas 
envolvem-se,	também,	em	atividades	de	leitura	e	produção	textual.

Desse modo, a Consciência Fonológica é um recurso metalinguístico que irá favorecer a aquisição do 
princípio alfabético, por isso, não deve ser desvinculada do processo de ensino da leitura e da escrita. 
Através de atividades de discriminação auditiva, a criança desenvolve a habilidade de reconhecer e 
diferenciar	segmentos	que	diferem	em	apenas	um	único	fonema.	Para	Puliezi	(2013,	p.18),	a	Consciência	
Fonológica:

Refere-se	à	habilidade	de	refletir	sobre	características	sonoras	das	palavras	e	manipular	os	sons	

da fala de forma consciente, tais como sílabas, rimas e fonemas. É a compreensão de que as 

palavras podem ser divididas em componentes menores e que estes podem ser manipulados.

O	desenvolvimento	de	habilidades	de	reflexão	fonológica	tem	sido	defendido	por	diversos	autores	(MOLLICA,	
2012; PULIEZI, 2013) que as julgam necessárias para a aquisição da escrita alfabética, para a compreensão da 
dimensão sonora das palavras e para a percepção de como estas são constituídas por segmentos menores. A 
percepção auditiva permite a distinção dos sons. Essa habilidade, não sendo bem desenvolvida, pode acarretar 
confusão	ou	troca	de	fonemas,	por	exemplo,	/vaka/	x	/faka/,	prejudicando	a	compreensão	da	correspondência	
som-letra. Em consequência disso, podem surgir desvios de leitura e de escrita.

Mollica	 (2012),	em	seu	 texto	sobre	 “O	 letramento	de	sujeitos	 típicos	e	atípicos”	 focaliza	o	papel	da	
consciência fonológica no processo de alfabetização e letramento tanto de pessoas com desenvolvimento 
típico quanto atípico. Nele a pesquisadora (2012, p.227) detaca:

A tomada de consciência de que a língua falada pode ser segmentada em unidades distintas é 

relevante na fase incipiente da alfabetização para qualquer aprendiz: a frase é composta por 

palavras	e	estas	últimas	são	formadas	por	sílabas	que,	por	sua	vez,	se	constituem	de	unidades	

menores categorizadas como fonemas. A Consciência Fonológica é, portanto, um conjunto de 

habilidades heterogêneas com uma estrutura hierárquica que se inicia com a consciência de 

unidades mais globais até a percepção dos segmentos fonêmicos da fala.

Ainda	de	acordo	com	a	autora,	desenvolver	a	Consciência	Fonológica	significa	aperfeiçoar	as	habilidades	
auditivas,	ou,	ainda,	desenvolver	a	consciência	auditiva,	que	representa	a	aptidão	para	identificar,	distinguir	
sons	ou	ainda	reagir	diante	de	um	estímulo	sonoro.	Por	exemplo,	a	tomada	da	consciência	auditiva	permite	
diferenciar, mesmo de olhos fechados, o latido de um cão de um zumbido de inseto. Na opinião de Mollica 
(2012,	p.211),	“qualquer	que	seja	o	perfil,	se	bem	estimulados,	os	aprendizes	atingem	grau	de	letramento	em	
nível satisfatório”.

Segundo Puliezi (2013), a Consciência Fonológica é formada por várias outras habilidades correlacionadas 
e	com	níveis	de	complexidade	diferentes.	Conforme	apresentaremos	a	seguir:
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Figura 2	–	Níveis	de	complexidade	das	habilidades	de	consciência	fonológica

Fonte:	CHARD,	DICKSON,	1999,	apud Puliezi, 2013, p.19.

É necessário que o professor tenha familiaridade com esses níveis, pois eles são fundamentais para 
estruturar o planejamento das atividades de alfabetização, permitindo tornar o desenvolvimento da leitura 
e	da	escrita	mais	significativo,	principalmente	por	aqueles	que	apresentam	DI	ou	até	mesmo	dificuldades	de	
aprendizagem.	Em	vista	disso,	Puliezi	e	Mollica	explicam	o	que	compreende	cada	nível.

O primeiro nível refere-se à capacidade de perceber, inconscientemente, as semelhanças sonoras entre 
as palavras. Através de cantigas e parlendas, as crianças percebem a musicalidade e sonoridade das palavras 
e	começam	a	identificar	as	que	têm	som	parecido	(PULIEZI,	2013).

O segundo nívelrepresenta a capacidade de segmentar a frase em palavras e, além disso, perceber 
a relação entre elas e organizá-las numa sequência que dê sentido, chama-se Consciência de Palavras, 
também	conhecida	como	consciência	sintática	(MOLLICA,	2012).	Esta	habilidade	tem	influência	mais	precisa	
na	produção	de	textos	e	não	no	processo	inicial	de	aquisição	de	escrita.	Ela	permite	focalizar	as	palavras	e	
sua posição na frase. Além disso, ordenar corretamente uma oração ouvida com as palavras desordenadas 
também	é	uma	capacidade	que	depende	desta	habilidade.	“Alguns	erros	comumente	verificados	nas	fases	
iniciais	da	escrita,	como	aglutinações	e	 separações	 indevidas	podem	estar	associadas	à	dificuldade	de	
consciência sintática” (MOLLICA, 2012, p.228-229).

O terceiro nível é conhecido como consciência fonológica de nível silábico, que consiste na capacidade 
de segmentar as palavras em sílabas. Essa habilidade também é ensinada pelo professor e depende da 
capacidade de realizar análise e síntese vocabular (MOLLICA, 2012; PULIEZI, 2013).

Esse	nível	inclui	atividades	como	contar	o	número	de	sílabas,	dizer	qual	é	a	sílaba	inicial,	medial	ou	final	
de uma determinada palavra e também contar, segmentar, unir, adicionar, suprimir, substituir e transpor uma 
sílaba	da	palavra,	formando	um	novo	vocábulo.	Por	exemplo,	identificar	que	no	interior	das	palavras	serpente	
e camaleão há outras palavras como, pente, leão e cama (Pnaic, Consciência Fonológica, 2013).

O	quarto	nível,	caracterizado	de	nível	intrassilábico,	“corresponde	à	consciência	de	que	as	palavras	podem	
ser divididas em unidades que são maiores que um fonema individual, mas menores que um sílaba” (PULIEZI, 
2013,	p.21),	estão	as	Rimas	e	Aliterações.	A	rimarepresenta	a	correspondência	fonêmica	entre	duas	palavras	a	
partir da vogal da sílaba tônica. Pode ser da palavra, igualdade entre os sons desde a vogal ou ditongo tônico 
até	o	último	som,	como	em	SAPATINHO– PASSARINHO; da sílaba– formada por palavras que terminam com 
o mesmo som, como em BALÃO – MÃO; como também, sonora, ou seja, as palavras rimam, pois o som em 
que	terminam	é	igual,	independente	da	forma	ortográfica,	como	em	OSSO e PESCOÇO (PENAIC, Consciência 
Fonológica, 2013).

As	aliteraçõesocorrem	através	de	semelhanças	entre	os	sons,	não	de	 letras.	Portanto,	 “a	aliteração	
consiste na repetição de consoantes ou de sílabas – especialmente as sílabas tônicas – em duas (ou mais) 
palavras, dentro do mesmo verso, estrofe, ou numa frase” (PENAIC, Consciência Fonológica, 2013, p.18). 

Cantigas,
canções	e
parlendas

Segmentação 
de palavras
em uma frase

Segmentação
e aglutinação 
de sílabas

Identificação
de rimas e
aliterações

Segmentação
e aglutinação
de fonemas

Atividades
mais complexas

Atividades menos complexas
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Frequentemente, a repetição dos sons das consoantes ocorre no início e no interior de palavras ou em 
sílabas	iniciais,	como	no	exemplo	“Chegamos	de	uma	terra	feia,	fria,	fétida,	fútil”	(PENAIC,	Consciência	
Fonológica, 2013).

Os	gêneros	trava-línguas	são	ótimos	para	desenvolver	a	consciência	fonológica	e	um	bom	exemplo	de	
utilização da aliteração, pois replicam, no transcorrer da frase, várias vezes, o mesmo fonema. Tanto as rimas 
como	as	aliteraçoes	fazem	parte	do	contidiano	das	pessoas,	podendo	ser	encontradas	em	poemas,	músicas	
e slogans (PULIEZI, 2013).

O	quinto	e	último	nível	corresponde	à	Consciência	Fonêmica,	queconsiste	na	capacidade	de	analisar	os	
fonemas	que	compõem	a	palavra.	Tal	capacidade,	a	mais	refinada	da	consciência	fonológica,	é	também	
a	última	a	ser	adquirida	pela	criança.	 (PENAIC,	Consciência	Fonológica,	2013).	 “Nesse	nível,	as	crianças	
conseguem	transformar	uma	palavra	em	outra	apenas	trocando	uma	letra,	por	exemplo:	tranco	a	letra	p	da	
palavra pato pela letra g, uma nova palavra será formada, gato” (PULIEZI, 2013, p.22).

Em	se	tratando	de	alfabetização,	faz-se	necessário	que	o	professor	identifique	as	necessidades	específicas	
de seus alunos e reconheça a importância do desenvolvimento da Consciência Fonológica em crianças em 
fase de aquisição da leitura e da escrita, como podemos ver em Mollica (2012, p.228):

Ao	se	pensar	em	Consciência	Fonológica,	depreende-se	um	conhecimento	explícito	e	reflexivo:	

o indivíduo aprende a separar e categorizar os sons de maneira que o permita entender como as 

palavras	são	codificadas.	Operações	de	contar,	segmentar,	unir,	adicionar,	suprimir,	substituir	e	

transpor sons possibilitam as crianças ou jovens em fase de alfabetização a trabalhar diferenças, 

semelhanças, quantidade e ordem dos sons da fala.

A	autora	em	questão	apresenta,	em	seu	estudo	sobre	 “O	 letramento	de	sujeitos	 típicos	e	atípicos”,	
o desenvolvimento da consciência fonológica como uma alternativa e estímulo à educação inclusiva, 
principalmente por relatar uma pesquisa realizada com indivíduos com síndrome de down que obtiveram 
sucesso na aquisição da leitura com a utilização de atividades envolvendo a consciência fonológica. Desse 
estudo,	conclui-se	que	“a	sensibilidade	à	identidade	fonológica	pode	servir	de	base	para	o	desenvolvimento	
das	habilidades	alfabéticas	de	leitura	em	populações	com	déficits	intelectuais”	(MOLLICA,	2012,	p.229).

Diante	do	exposto,	vislumbramos,	através	das	atividades	de	desenvolvimento	da	consciência	fonológica,	
mais	uma	possibilidade	de	sucesso	na	alfabetização	e	letramento	de	alunos	com	deficiência	intelectual.	
Nesse	sentido,	entendemos	a	sala	de	aula	como	um	grande	laboratório	onde	podemos	experimentar	diversas	
estratégias de ensino a serviço do sucesso na busca de ensinar a todos.

Considerações finais

Em uma sociedade letrada, conforme o sujeito demonstra maior domínio do código escrito, mais valorizado 
socialmente ele se torna, embora entendamos que o letramento não depende diretamente da alfabetização. 
Portanto,	para	que	a	pessoa	com	DI	possa	exercer	plenamente	a	sua	cidadania,	faz-se	necessário	não	só	
aprender	a	ler	e	a	escrever,	como	também	saber	utilizar	a	leitura	e	escrita	nas	diferentes	situações	do	dia	a	dia.

Há	uma	tese	importante	que	está	presente	nas	análises	deste	estudo	e	que	pode	ser	vista	como	fator	
subjacente	para	o	delineamento	das	conclusões	que	se	constroem:	a	necessidade	de	retomarmos	o	ensino	
da	decodificação	e	da	codificação	como	estratégia	para	o	avanço	da	alfabetização	e	do	 letramento	de	
estudantes com DI, embora não como na perspectiva mecanicista.

Com	base	na	pesquisa	bibliográfica	que	nos	permitiu	analisar	alguns	estudos	 referentes	ao	 tema	
“Alfabetização	e	Letramento	de	Pessoas	com	Deficiência	 Intelectual”,	 constatamos	que	o	emprego	de	
exercícios	envolvendo	o	desenvolvimento	da	consciência	 fonológica	 tem	sido	bem	aproveitado.	Logo,	o	
software	“alfabetização	fônica	computadorizada”,	que	tem	como	princípio	a	aquisição	das	correspondências	
grafofonêmicas,	surge	como	uma	alternativa	lúdica	e	interativa	para	a	aplicação	dessas	atividades.
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Crianças com paralisia cerebral: especificidades  
do processo de alfabetização

Joana Vicente Ribeiro
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Marco Antonio Melo Franco
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Resumo: Este estudo tem por objetivo investigar e analisar as práticas de alfabetização desenvolvida por 
professores com crianças com paralisia cerebral. Os participantes da pesquisa são professoras dos anos iniciais 
do	ensino	fundamental	I	que	atuam	em	escolas	da	rede	pública	do	município	de	Ouro	Preto.	A	abordagem	
metodológica adotada foi qualitativa e como instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista 
semiestruturada e a observação. Os resultados evidenciam que há uma limitação no conhecimento teórico-
metodológico das professoras e, por conseguinte, implicam na construção de práticas pedagógicas pouco 
inclusivas.
Palavras-chaves: Alfabetização. Inclusão. Paralisia cerebral.

Introdução

A investigação aqui proposta teve como origem a inquietação acerca das práticas realizadas em sala de 
aula	no	campo	da	leitura	e	escrita	de	crianças	com	alguma	deficiência,	especificamente,	da	criança	com	
paralisia	cerebral	que	apresenta	características	muito	particulares.	O	crescente	número	da	entrada,	no	ensino	
regular,	de	crianças	com	deficiência,	público	alvo	da	Educação	Especial,	tem	promovido	questionamentos	em	
torno das práticas pedagógicas desenvolvidas no processo de ensino e de aprendizagem, particularmente, 
no	que	tange	às	práticas	de	alfabetização,	uma	vez	que	apresentam	demandas	específicas.

A ampliação da Educação Especial ganhou uma nova conotação a partir da década de 1990. Com o forte 
movimento	de	Inclusão,	influenciada	pela	Conferencia	Mundial	de	Educação	para	Todos	(Jointiem,	1990)	e	a	
Declaração	de	Salamanca	(1990)	o	cenário	educativo	recebe	orientações	para	mudanças	rumo	à	qualidade.	
As	políticas	públicas	vêm	desencadeando	ações	para	possibilitar	o	acesso	de	todos	os	alunos	à	educação	sem	
que ocorra nenhum tipo de discriminação. Por outro lado, reconhecesse-se a necessidade de compreender 
as	práticas	pedagógicas	adotas	para	superar	a	 lógica	da	exclusão.	Tradicionalmente	e	historicamente	a	
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escola privilegia o atendimento a determinado grupo social em detrimento de outros. Com o processo 
de	democratização	do	acesso	à	escola,	tornou-se	necessário	repensar	as	ações	pedagógicas	visando	uma	
educação de qualidade para todos, principalmente, para aqueles que no momento a adentram.

As mudanças no campo educacional, principalmente na perspectiva da educação inclusiva, não ocorrem 
rapidamente, demandam tempo, esforço e, acima de tudo, vontade de proporcionar ao aluno, com alguma 
necessidade,	o	direito	ao	ensino.	Considerando	que	as	políticas	de	inclusão	propõem	uma	educação	que	deva	
estar	atenta	as	especificidades	da	aprendizagem	de	seus	alunos,	sem	que	a	manifestação	da	necessidade	da	
criança resulte em um obstáculo, torna-se importante analisar se as práticas de ensino, principalmente do 
campo	da	alfabetização,	têm	sido	construídas	considerando	as	especificidades	das	crianças	público	alvo	da	
Educação Especial, no nosso caso, para atender a criança com Paralisia Cerebral.

Diante disso, o estudo aqui apresentado objetivou observar e analisar as práticas docentes de alfabetização 
de crianças com paralisia cerebral, no ensino regular. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cujos instrumentos 
de coleta de dados foram a entrevista semiestruturada e a observação de campo.

Inclusão

No	Brasil,	as	iniciativas	isoladas	da	educação	das	pessoas	com	deficiência	aparecem	no	início	do	século	
XIX,	com	atendimento	de	cegos,	mudos	e	surdos	em	instituições	residenciais	e	hospitais	(MAZZOTA,	2005).	
Logo, a educação acontecia fora do sistema educacional geral que no país iria se desenvolvendo.

As	primeiras	tentativas	de	escolarização	são	demarcadas	a	partir	de	1930	em	decorrência	das	preocupações	
da	população	civil	com	o	problema	da	deficiência	e	ações	governamentais:

(...)	a	sociedade	civil	começa	a	organizar-se	em	associações	de	pessoas	preocupadas	com	o	pro-

blema	da	deficiência;	a	esfera	governamental	prossegue	a	desencadear	algumas	ações	visando	

à peculiaridade desse alunado, criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular; outras 

entidades	filantrópicas	especializadas	continuam	sendo	 fundadas;	há	surgimento	de	 formas	

diferenciadas de atendimento em clínicas, institutos psicopedagógicos e centros de reabilitação, 

geralmente particulares, a partir 1950, principalmente (JANUZZI, 2004, p.68).

A autora descreve que as práticas educacionais aconteciam por meio de classes especiais, classes comuns, 
instituições	especializadas,	etc.,	porém,	o	atendimento	educacional	às	pessoas	com	deficiência	passa	a	ser	
fundamentado legalmente em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que ressalta o 
direito	dos	“excepcionais”	à	educação,	de	preferencia	no	sistema	geral	de	ensino.	Na	década	de	1970	cria-se	
um órgão responsável pela regulamentação da política Educacional Especial, o Centro Nacional de Educação 
Especial (Cenesp). Nesse período, a Educação Especial assume a conotação de incorporação da pessoa com 
deficiência	pelo	sistema	escolar,	influenciado	pelos	ideais	da	“integração”.

O	pensamento	integracionista	tem	como	pressuposto	a	inserção	dos	alunos	com	deficiência	nas	classes	
regulares, em defesa dos direitos iguais e a democratização do ensino, porém, permanecem os alunos que 
conseguem se adaptar às classes regulares, os demais deverão ser encaminhados para escolas ou salas 
especiais,	nessa	perspectiva,	o	aluno	deve	se	enquadrar	aos	padrões	de	exigência	escolar	(MANTOAN,	2015).

Já	no	final	da	década	de	80	e	inicio	de	90	influenciado	pela	Declaração	Mundial	sobre	Educação	para	
Todos (Conferencia de Joimtem -1990) e a Declaração de Salamanca (1994) surge o movimento de inclusão 
ou educação inclusiva que busca romper com o pensamento e modelo educacional para pessoas com 
deficiência	vigente	até	o	momento.	A	proposta	da	educação	inclusiva	com	base	nos	documentos	citados	
não	diz	respeito	apenas	às	pessoas	com	deficiências,	mas	abrange	a	todos	os	grupos	excluídos	do	processo	
de	educação	formal	“seu	pressuposto	básico	é	de	que	as	escolas	devem	adaptar-se	para	atender	a	todos	os	
alunos,	independente	de	suas	condições	físicas,	intelectuais,	sociais,	emocionais,	linguísticas,	etc.”	(GLAT,	
2011, p.19).



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização712

Para	a	autora,	na	educação	inclusiva,	considerando-a	como	um	novo	paradigma	educacional,	fica	claro	
que	o	fracasso	escolar	não	é	apenas	uma	consequência	da	deficiência	dos	alunos,	mas	de	fatores	referentes	
ao	sistema	escolar	como,	por	exemplo,	as	propostas	metodológicas	de	ensino	inapropriadas,	currículos	que	
não consideram as diversidades socioeconômicas e culturais, formação inadequada dos professores entre 
outros.	Afirma	assim	que	“a	maioria	dos	alunos	que	fracassa	na	escola	não	tem,	propriamente,	dificuldade	
para	aprender,	mas	dificuldade	para	aprender	de	forma	como	são	ensinados”	(GLAT,	2011,	p.19).

Embora	ainda	tenhamos	muito	que	avançar	para	garantia	de	escolas	 inclusivas,	fica	evidente	que	as	
conquistas	ao	longo	dos	anos,	têm	contribuído	para	que	alunos	com	deficiência	estejam	presentes	nas	escolas	
comuns. Contudo, é necessário compreender quais metodologias têm sido utilizadas dentro de sala de aula 
para	que	os	alunos	com	deficiência	usufruam	de	seus	direitos	educacionais.

Perspectivas de alfabetização

Ao longo de anos a discussão sobre a alfabetização se concentrou e, de certa forma ainda concentra, em 
torno dos métodos de alfabetização (MORTATTI 2006; SOARES 2016). A partir do século XIX, no momento 
em	que	inicia	o	sistema	público	de	ensino	brasileiro,	surge	a	necessidade	da	fundamentação	de	um	sistema	
escolar	que	proporcionasse	às	crianças	condições	de	ler	e	escrever.	De	acordo	com	Soares	(2016)	a	definição	
de como garantir esse domínio, se tornou motivo de debate ao longo do século XX permanecendo até os dias 
atuais, implicando em uma disputa na tentativa de hegemonizar o método ideal para sanar um problema 
que	está	presente,	principalmente	na	escola	pública	há	muito	tempo,	no	caso,	a	dificuldade	das	crianças	
aprenderem a ler e a escrever.

Mortatti	 (2006)	 reflete	 sobre	o	movimento	de	oscilação	metodológica	em	quatro	momentos.	No	
primeiro momento, A metodização do ensino da leitura era relevante para que o aluno aprendesse o nome 
das letras ou os seus sons, posteriormente reunir as letras ou os sons em sílabas para chegar a palavras e 
frases. Conhecido como o método sintético (da parte para o todo) – soletração, fônico e silabação – tinham 
apoio	nas	cartilhas	ABC,	com	aprendizagem	focada	na	grafia,	restringida	a	caligrafia	e	a	ortografia.	A	partir	
de 1890 com a reforma da escola Normal de São Paulo, uma nova metodologia mudava o pensamento 
dos	professores.	Baseado	no	princípio	de	valorização	biopsicofisiológico	da	criança,	os	métodos	analíticos	
(do todo para as partes) caracterizam o segundo momento denominado A institucionalização do método 
analítico (MORTATTI, 2006). Nasce dessas duas linhas uma controvérsia, ora se utilizava características do 
método sintético, ora do método analítico, disputa que foi até os anos 1980 (SOARES, 2016). Esse período foi 
denominado por Mortatti (2006) como A alfabetização sob medida, pois há uma tentativa de conciliação 
dos dois métodos. Nesses, a preocupação estava centrada no como ensinar, e o objetivo tanto nos métodos 
sintéticos	quanto	os	métodos	analíticos	focavam	na	aprendizagem	do	sistema	alfabético-ortográfico	da	
escrita, os estímulos deveriam levar o aprendiz a apropriar da tecnologia da escrita (SOARES, 2016).

Há	em	1980	uma	mudança	no	paradigma	da	alfabetização	muito	importante	com	base	nos	estudos	
de Piaget. Esse quarto momento, denominado por Mortatti (2006) de Alfabetização: construtivismo e 
desmetodização,	 é	 fortemente	 influenciado	pelo	construtivismo.	Até	então	os	métodos	consideravam	
o aprendiz como passivo para receber um conhecimento que é transmitido, porém o novo paradigma 
propõe	o	contrário,	pois	a	escrita	é	desenvolvida	pela	criança	por	uma	construção	progressiva	do	princípio	
alfabético.	 Soares	 (2016)	afirma	que	o	deslocamento	do	 foco	do	ensino	utilizando	o	método	para	o	
processo de aprendizagem da criança, coloca os métodos de alfabetização, como irrelevantes. Contudo, 
o	construtivismo	não	se	configura	como	um	novo	método,	mas	propõe	uma	nova	fundamentação	teórica	
para	a	alfabetização,	portanto,	os	métodos	que	até	então	eram	utilizados	são	desvalorizados	deixando	de	
ser como elementos necessários para o processo de alfabetização,

(...) é que a crítica veemente a que o construtivismo submeteu os métodos analíticos e sintéticos 
resultou na suposição de que métodos de alfabetização, a que passou a atribuir uma conotação 
negativa, afetariam negativamente o processo de aprendizagem inicial da língua escrita (SOARES, 
2016, p.22).
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Os	estudos	de	Soares	 (2016)	nos	ajudam	a	compreender	que	existem	componentes	específicos	da	
aprendizagem da leitura e da escrita, que os mesmos não são determinados por métodos ou estratégias de 
ensino. Para a autora, métodos e estratégias não devem estar descolados dos processos subjetivos referentes 
à	aquisição	da	leitura	e	da	escrita	e	as	competências	necessárias	para	sua	aprendizagem.	O	desafio	está	em	
articular esses diferentes aspectos ou perspectivas do processo de alfabetização.

Uma das perspectivas importantes para o campo da alfabetização, e que em muito, contribuiu para 
repensarmos esse processo, é a psicogênese da língua escrita. Na perspectiva psicogenética o foco é posto nos 
procedimentos cognitivos que o sujeito desenvolve em seu processo de construção da escrita. A apropriação 
acontece a partir da perspectiva do aprendiz que vai criando conceitos e hipóteses em sua interação com a 
escrita (SOARES, 2016).

Somando à perspectiva da psicogênese e se entendemos que a escrita é um sistema de representação, 
reconhecemos que se torna importante, para se compreender o principio alfabético, que o aprendiz 
desenvolva sensibilidade para a cadeia sonora da fala e o reconhecimento das possibilidades de sua 
segmentação. Considerando que o sistema alfabético apresenta uma forte relação com a cadeia sonora da 
fala,	é	necessário	que	o	aprendiz	tome	consciência	das	relações	entre	os	sons	da	fala	e	sua	representação	
gráfica	(SOARES,	2016).	Podemos	pensar	assim,	que	a	perspectiva	metalinguística	também	contribui	para	
o	aprendiz	desenvolver	sua	capacidade	de	tomar	a	língua	como	objeto	de	análise	e	refletir	sobre	toda	a	
organização	e	estrutura	do	texto,	considerando	as	características	sintáticas	e	contextuais	(SOARES,	2016).

Uma	das	dimensões	da	metalinguagem	é	a	consciência	fonológica.	Nessa	perspectiva	podemos	considerar	
que	o	desenvolvimento	da	leitura	pressupõe	o	reconhecimento	das	palavras	mediado	pela	fonologia	e	que	
cada palavra, ou partes da palavra, é constituída de um ou mais fonemas (BORTONI-RICARDO, 2006). Tal 
perspectiva	permite	uma	progressão	do	aprendiz	que	“revela	consciência	de	rimas	e	aliterações	antes	de	
alcançar a consciência de sílabas; revela consciência de sílabas antes de alcançar consciência de fonemas” 
(SOARES, 2016, p.170).

Para que a alfabetização ocorra de forma bem sucedida é necessário compreender um conjunto de 
perspectivas	que	englobam	metodologias,	sujeitos,	contextos	além	dos	processos	cognitivos	e	linguísticos.	
É importante ressaltar que as teorias, quando conciliadas, podem trazer luz aos diferentes aspectos da 
aprendizagem da língua escrita, proporcionando diversidade nas possibilidades de ensino.

Reflexões sobre a alfabetização da criança com paralisia cerebral

O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita do aprendiz depende de novos conhecimentos 
e comportamentos, mediada por um processo cultural. Quando ocorre a aprendizagem, o aprendiz se 
torna	capaz	de	se	expressar	e	se	comunicar	com	o	mundo	em	sua	volta.	Estudos	recentes,	baseados	na	
neurociência, nos ajudam a entender que a aprendizagem é produto de atividade do nosso Sistema Nervoso 
Central, nesse caso, é o cérebro o órgão da aprendizagem (COSENZA E GUERRA, 2011). Se é no cérebro 
que	acontece	a	aprendizagem,	 logo	existem	áreas	do	cérebro	responsáveis	pelo	desenvolvimento	das	
habilidades	de	leitura	e	escrita,	“são	várias	as	partes	do	cérebro	que	precisam	ser	mobilizadas	para	que	a	
pessoa leia. Além da mobilização, é necessário que se formem redes neuronais estáveis, de forma a criar 
novas memórias” (LIMA, 2010, p.7).

Dehaene	(2013)	afirma	que	a	aprendizagem	acontece	graças	à	reorganização	dos	sistemas	cerebrais	para	
símbolos novos que pertencem a diferentes culturas. Os mecanismos que são necessários para aprendizagem 
estão	sendo	cada	vez	mais	conhecidos	e	os	estudos	“apontam	em	direção	a	princípios	gerais	de	ensino	e	
permitem	descartar	métodos	inapropriados”	(DEHAENE,	2013,	p.148)	para	aprendizagem	da	leitura.

Considerando que os processos de aprendizagem de leitura e escrita se processam no cérebro é importante 
pensar que, dependendo da lesão cerebral de uma criança com paralisia cerebral e suas comorbidades, ela 
pode apresentar certos comprometimentos para tal aquisição. Essas características, intrínsecas ao sujeito, 
deverão ser levadas em consideração no desenvolvimento de atividades e na escolha metodológica. A paralisia 
cerebral,	sendo	consequência	de	uma	lesão	estática	que	afeta	o	sistema	nervoso	central,	envolve	distúrbios	
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do	tônus	muscular,	postura	e	movimentos	voluntários.	Os	distúrbios	são	caracterizados	pela	falta	de	controle	
sobre os movimentos. A paralisia ocorre no período de desenvolvimento da criança, podendo comprometer 
o processo de aquisição de habilidades. Esse comprometimento pode interferir no desempenho de atividades 
que são frequentemente realizadas por crianças com desenvolvimento normal (MANCINI, et al 2002).

Uma	pessoa	com	paralisia	cerebral	apresenta,	necessariamente,	alterações	motoras	resultantes	de	lesões	
em	áreas	motoras	do	cérebro.	Além	das	alterações	motoras,	é	característico	a	presença	de	comorbidades	
como	a	deficiência	visual,	deficiência	auditiva,	deficiência	táctil	e	deficiência	cognitiva	(BRAGA,	1995).	Esse	
quadro	exigirá	do	professor	modificações	e	adaptações	necessárias	ao	aprendizado	da	criança,	principalmente	
na	alfabetização.	O	professor	não	poderá	ficar	preso	em	apenas	uma	metodologia,	mas	deverá	pensar	
metodologias para que essa criança desenvolva suas potencialidades no campo da leitura e da escrita. Para 
Soares (2016) a alfabetização, para ser bem sucedida, necessita de metodologias e estratégias pedagógicas 
sistematizadas desenvolvidas por professores que compreendam os sujeitos aprendizes e seus processos 
linguísticos e cognitivos. Considerando esse ponto de vista, nos processos de alfabetização da criança com 
PC,	torna-se	necessário	que	o	professor	leve	em	consideração	as	características	e	limitações	de	seu	aluno,	
para que o mesmo consiga se desenvolver.

Método: modelo de investigação

A investigação proposta teve como abordagem metodológica a pesquisa qualitativa. Essa abordagem 
prevê que o pesquisador tenha uma visão cuidadosa da investigação com as pessoas, fatos e locais, 
como	objeto	de	pesquisa,	pois	a	partir	dessa	visão	sensível	o	pesquisador	poderá	extrair	significados	que	
permite	discussões	que	poderá	ser	traduzida	em	escrita,	com	características	científicas	(CHIZZOTI,	2003).	 
A investigação qualitativa permite um leque de possibilidades para a coleta de dados, sendo utilizados nesse 
estudo a entrevista semiestruturada e a observação.

Participantes

A investigação foi realizada na rede publica municipal da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais 
(Brasil). Para selecionarmos os participantes seguimos os seguintes critérios:
 • Professores envolvidos diretamente do processo de alfabetização da criança com paralisia cerebral;
 • As crianças possuírem diagnóstico médico;
 • As crianças com paralisia cerebral estarem regularmente matriculadas nos anos iniciais do ensino 

fundamental I;
	 •	 A	escola	ser	pública	e	da	rede	municipal.

Foram selecionadas duas professoras que trabalham com crianças com paralisia cerebral. Em toda rede 
municipal de Ouro Preto, foram encontradas somente duas crianças com o diagnóstico de paralisia cerebral. 
As professoras serão chamadas de A e M	por	questões	éticas.	A	professora	A atua no primeiro ano do ensino 
fundamental I possui formação em magistério superior e trabalha lecionando há quinze anos. A professora 
M atua em uma turma de segundo ano, tem pós-graduação em educação infantil e leciona há quinze anos. 
As alunas aqui chamadas por F e R apresentam diagnóstico de paralisia cerebral, F apresenta quadro de 
prematuridade	e	encefalopatia	hipóxico	 isquêmica,	com	dificuldades	motoras,	de	 fala,	de	concentração	
e	déficit	cognitivo	moderado.	A	aluna	R apresenta quadro de PC e síndrome de West, utiliza cadeira de 
rodas	para	deslocamentos,	não	possui	controle	do	tronco.	Apresenta	dificuldade	de	coordenação	motora	e	
dificuldade	de	concentração/atenção.

Discussão

Consideramos importante salientar que a análise será realizada com base nas falas dos professores 
coletadas	durante	as	entrevistas	algumas	inferências	poderão	aparecer	a	partir	das	observações	que	foram	
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realizadas da sala de aula e de materiais dos alunos. A partir da discussão teórica feita anteriormente e das 
falas dos professores, podemos apresentar duas categorias para de análise: 1) domínio conceitual e 2) práticas 
adaptadas.	Entendemos	que	as	concepções	que	os	professores	assumem	orientam	suas	práticas	dentro	de	
sala	de	aula	e,	por	isso,	se	torna	importante	refletir	sobre	elas.

Embora as crianças estejam sob um modelo discursivamente tido como inclusivo, notamos por meio 
das entrevistas que o conceito de inclusão ainda não é algo claro para as professoras entrevistadas.  
Ao	perguntamos	sobre	a	concepção	de	 inclusão	e	de	alfabetização,	nas	 falas	abaixo	percebemos	uma	
dificuldade	em	conceituar	de	forma	clara	esses	dois	termos,	vejamos	a	seguir:

Qual é sua concepção de inclusão?

Professora A: Inclusão é você relacionar a criança com alguma deficiência, na escola, na rede 

pública, ao invés de frequentar as escolas especiais. É... você trabalhar com crianças que tem 

algum tipo de deficiência.

Professora M: A inclusão pra mim assim, é proposta bastante interessante... É uma proposta bacana, 

mas que o professor precisa de mais conhecimento, mais preparo.

Notamos a partir dessas falas, uma aparente falta de domínio conceitual do que seja inclusão. Analisando a 
fala da professora A, podemos inferir que sua concepção está ligada aos conceitos de integração. Ao relacionar 
a	criança	com	deficiência	às	demais	ela	relata	que	é	necessário	que	a	criança	com	deficiência	se	adeque	
ao trabalho com as demais crianças. De acordo com Mantoan (2015) a integração refere-se à inserção de 
alunos	com	deficiência	nas	escolas	comuns.	Existe,	portanto,	uma	diferença	entre	a	integração	e	a	inclusão.	
Enquanto	a	integração	se	preocupa	em	inserir	o	aluno	na	sala	comum,	para	que	ele	se	adapte	às	organizações	
já estabelecidas pela escola, a inclusão acontece por uma mudança paradigmática:

A inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não atinge apenas alunos 

com	deficiência	e	os	que	apresentam	dificuldades	de	aprender,	mas	todos	os	demais,	para	que	

obtenham sucesso na corrente educativa (...) As escolas inclusivas atendem a todos os alunos 

sem	discriminar,	sem	trabalhar	à	parte	com	alguns	deles,	sem	estabelecer	regras	específicas	(...)	

(MANTOAN, 2015, p.28).

A inclusão, não surge apenas como uma proposta bastante interessante, mas trata-se de uma nova forma de 
se conceber a organização e funcionamento social. No caso da escola, a proposta é que a mesma se reorganize 
para lidar com as diferenças que nela adentram. Conforme Burbules (2012) ao lidar com a diferença passamos 
a	experimentar	uma	gama	de	possibilidades	humanas	existentes,	além	de	que,	através	de	conversas	podemos	
compreender as formas de vida de cada um possibilitando a empatia pelos indivíduos, o autor acrescenta 
ser	uma	virtude	da	cultura	democrática,	lidar	com	a	diversidade.	Assim	a	diversidade	é	“uma	força	cultural	
para a renovação da escola” (O’BRIEN e O’ BRIEN, 1999, p.49) que possibilitará um trabalho cooperativo de 
benefícios	para	os	envolvidos	do	contexto	escolar.

Contudo	fica	evidente	também	na	fala	o	reconhecimento	do	despreparo,	“o professor precisa de mais 
conhecimento, mais preparo.” O argumento de que não estão preparados, persiste em meio aos professores, 
mesmo após anos da implementação da inclusão nas escolas (MANTOAN, 2015). Esse é um dado importante 
e que nos chama a atenção. Por quê será que os professores insistem em dizer que não estão preparados? 
Será	a	formação	é	bastante	deficitária	nesse	ponto?	Se	pensarmos	em	professores	alfabetizadores,	isso	se	
torna	mais	complexo.	Se	constatamos	um	grande	 fracasso	no	campo	da	alfabetização	considerando	os	
sujeitos	que	se	classificam	como	normais,	com	os	alunos	público-alvo	da	educação	especial	isso	pode	atingir	
patamares relevantes . As respostas a seguir nos ajudam a pensar um pouco mais sobre essa perspectiva.  
Ao serem perguntadas sobre o que pensam ser a alfabetização as respostas foram:
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Professora A: É você ensinar o menino a ler e a escrever, entendeu?! No caso ele tem que ta lendo, 

ele tem que sair do primeiro ano alfabetizado, não completamente, mas tem que estar lendo 

algumas coisas.

Professora M: Alfabetização é o processo de aquisição da leitura e da escrita.

É	possível	identificar	que	ambas	as	respostas	são	evasivas.	Não	há	uma	conceituação	clara	do	que	seja	
alfabetização. As respostas nos soam como algo decorado e de constante repetição. No caso da professora 
A, ela se mostra mais preocupada em cumprir um cronograma ou o programa curricular do que de fato 
conceituar	alfabetização.	Fica	aqui	uma	impressão	de	que	o	programa	tem	que	chegar	ao	final.	Se	os	sujeitos	
aprenderam	ou	não,	isso	dependerá	deles.	Se	pensarmos	nas	crianças	com	deficiência	inseridas	em	salas	de	
aulas nas quais os professores possuam tal concepção podemos inferir que estamos muito longe de atingir 
um modelo de inclusão. A perspectiva integradora se mantém presente e cabe ao aluno se esforçar para dar 
conta	de	chegar	ao	final	do	ano	lendo	e	escrevendo	pelo	menos	minimamente.

Ao insistirmos e perguntarmos sobre quais são os embasamentos teóricos e metodológicos em 
alfabetização que utilizam em suas práticas, a professora A diz que não se baseia em nenhuma teoria ou 
metodologia, argumenta que trabalha apenas com a ajuda de colegas.

Professora A: Normalmente, com ajuda de colegas pra tá trabalhando, entendeu? Quem já tem 

mais prática em alfabetização. No caso que eu peguei esse ano que os meninos é....não sabiam, 

então assim, tive que procurar ajuda de colegas, pra ta dando conta de alguma coisa.

Aqui novamente se evidencia que as práticas adotadas pela professora no campo da leitura e escrita 
podem ter como base o senso comum. Por outro lado, não é possível apenas responsabilizar a professora 
pelo trabalho que vem fazendo. Se por um lado ela desconhece o campo da alfabetização, por outro a escola 
a colocou nesse lugar. Temos aqui algo que merece se melhor investigado. Temos, no campo da educação, 
sempre	procurado	 responsabilizar	alguém	pelo	 fracasso.	Historicamente	os	alunos	acabam	por	 serem	
responsabilizados.	Podemos	aqui	refletir	que	há	um	conjunto	de	fatores	que	contribuem	para	tal	fracasso	tais	
como:	a	falta	de	conhecimento	do	professor	sobre	o	seu	campo	de	atuação,	uma	gestão	que	não	identifica	
isso	ou,	se	identifica,	não	intervém	para	modificar	e,	além	disso,	alunos	que	demandarão	um	trabalho	bastante	
diferenciado, uma vez que se trata de criança com paralisia cerebral.

Para a realização do processo de alfabetização é de fundamental importância que o professor saiba o 
que está fazendo. É também fundamental que tenha domínio teórico-metodológico e que seja capaz de 
explicitá-lo	conceitualmente	e	evidenciá-lo	por	meio	de	sua	prática.	Não	se	trata	de	adotar	método	x,	y	
ou z e sim de se pensar teoricamente sobre o que seja alfabetizar, conhecer os sujeitos que estão sendo 
alfabetizados e construir perspectivas metodológicas para a ação prática. Conforme Soares (2016), para 
que ocorra uma alfabetização de sucesso são necessários procedimentos sistematizados. Para a autora, 
alfabetizar	com	método	“é	orientar	a	criança	por	meio	de	procedimentos	que,	fundamentados	em	teorias	e	
princípios,	estimulem	e	orientem	as	operações	cognitivas	e	linguísticas	que	progressivamente	a	conduzam	
a uma aprendizagem bem sucedida da leitura e da escrita” (SOARES, 2016, p.331).

Uma	vez	que	não	conseguimos	 identificar	uma	consistência	 teórica	nas	 falas	das	professoras	como	
também	algo	que	indicasse	uma	prática	com	base	em	reflexões,	continuamos	a	investigar	sobre	o	processo	
específico	de	alfabetização	da	criança	com	PC.	As	falas	abaixo	nos	demonstram	um	pouco	do	processo.	
Quando	perguntamos	se	existe	alguma	diferenciação	no	material	apresentado	para	a	aluna	com	paralisia	
cerebral, obtivemos a seguinte resposta:

Professora A: Sim, é diferente, porque as atividades que eu dou pra outros alunos é diferenciada da 

dela, porque no caso, ela num da conta de fazer as mesmas atividades que os alunos, é diferente.
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A	partir	dessa	 fala	e	das	observações	em	sala	de	aula	 foi	possível	notar	que	a	aluna	 fazia	atividade	
diferente,	mas	não	estavam	relacionadas	aos	conteúdos	trabalhados	em	sala	se	aula.	O	que	a	professora	
chama	de	diferenciada	é	de	fato	diferenciada,	ou	seja,	não	tem	a	ver	com	o	conteúdo	que	os	outros	alunos	
têm	acesso.	Aqui	podemos	refletir	sobre	a	dificuldade	de	professores	em	lidar	com	as	diferenças.	É	bem	certo	
que a criança apresenta limites importantes na aquisição da escrita em função do seu quadro de paralisia 
cerebral, porém, é bastante possível que as atividades sejam adaptadas às suas possibilidades. Cabe ao 
professor	diagnosticar	a	competência	da	criança	e,	a	partir	de	sua	constatação,	definir	um	plano	de	trabalho	
que contemple as potencialidades de aprendizagem da criança. Embora o programa seja o mesmo para 
todos sabemos que nem todos irão desenvolvê-lo da mesma forma. No caso da criança F isso se torna mais 
evidente.	Portanto,	podemos	inferir	que	diferenciar	não	pode	se	traduzir	em	excluir.	Se	estamos	tratando	
de	um	processo	de	inclusão	de	crianças	público-alvo	da	Educação	Especial	em	escolas	regulares,	torna-se	
premente	que	as	adequações	sociais	sejam	realizadas	para	atender	a	esses	sujeitos,	assim	como	a	todos	os	
outros	que	apresentam	suas	especificidades	no	processo	de	aprendizagem	e,	particularmente,	no	processo	
de aquisição da língua. Ressaltamos que há instrumentos para essa atuação largamente difundidos. O PDI 
(Plano de desenvolvimento individualizado) cumpre bem essa função e pode servir como um forte aliado do 
professor	para	orientá-lo	no	processo	de	ensino	e	de	aprendizagem	de	maneira	bastante	qualificada.

Considerações

Tivemos	aqui	uma	breve	exposição	e	discussão	sobre	o	caso	de	professoras	que	desenvolvem	trabalhos	
no campo da alfabetização e possuem em suas salas crianças com paralisia cerebral. Percebemos, por 
meio de alguns elementos das entrevistas, que os conhecimentos no campo da inclusão, alfabetização e 
paralisia cerebral são muito restritos. Isso pode limitar os professores em sua atuação docente, bem como 
o	trabalho	em	condições	que	favoreçam	o	aprendizado	e	desenvolvimento	das	crianças	com	PC.	Esse	dado	
pode ser observado em relação à professora A que revela domínio restrito em relação aos aspectos teórico-
metodológicos e, por conseguinte, evidencia limites no desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas 
e mais assertivas no processo de alfabetização.

Ressaltamos que é de fundamental importância que a formação docente em diferentes espaços e 
modalidades	deva	ser	pensada	para	qualificar	as	ações	dos	professores	nas	diferentes	situações	que	as	
salas	de	aulas	demandam.	A	entrada	de	pessoas	público-alvo	da	Educação	Especial	em	escolas	de	ensino	
regular tem sido uma crescente constante. Esse fato demanda uma nova postura das escolas, dirigentes e, 
particularmente, do professor que estará diante desse sujeito por mais tempo, no que tange ao processo de 
ensino e de aprendizagem. Uma escola inclusiva, um processo de ensino inclusivo ou mesmo um processo 
de alfabetização mais inclusivo demandará o rompimento de barreiras que os travam, principalmente, a 
barreira atitudinal.
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“Educação e emancipação”: a fila dos que não sabem ler

Marcele Cristina Teixeira Barbosa
Universidade Federal Fluminense – UFF

Resumo: Este	 trabalho	 tem	por	objetivo	problematizar	o	conceito	de	 “emancipação”	por	um	momento	
microbiótico em que a educação se realiza, qual seja, o meu fazer e o meu pensar sobre alfabetização, 
diversidade	e	inclusão,	no	contexto	do	Atendimento	Educacional	Especializado	(AEE).	Para	tanto,	traremos	a	
baila um caso singular e alguns fragmentos teóricos do debate intitulado Educação e Emancipação, empreendido 
por	Theodor	Adorno	e	Hellmut	Becker	para	rádio	do	Estado	de	Hessen,	no	livro	sobre	o	mesmo	título.
Palavras-chave: Educação. Emancipação. Saber.

 “A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha

 concepção inicial de educação. Evidentemente não é a assim chamada modelagem 

de pessoas, porque não temos o direito de modelar as pessoas a partir do seu exterior; 

mas também não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa 

morta já foi mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira.

 Isto seria inclusive da maior importância política”

              Adorno

A	escolha	do	fragmento	adorniano	é	para	referendar	a	nossa	opção	por	trabalhar	com	os	“sujeitos	
cotidianos”1	que	não	se	deixam	modelar	por	ideias	preestabelecidos;	sujeitos	que,	ao	antecipar	e	acolher	

1 Refiro-me ao trabalho que empreendo com crianças num centre de Atendimento Educacional em que atuo como pedagoga. Trata-se de 
crianças, jovens e adolescentes com deficiência (circunstanciais ou reais), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, estigmatizadas por um laudo médico.
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suas	 “características	de	coisa	morta”,	desafiam	as	práticas	pedagógicas	 instituídas	e	criam,	portanto,	
possibilidades	[políticas]	“para	que	a	educação	seja	uma	educação	para	a	contradição	e	para	a	resistência”	
(ADORNO, 1995, p.183).

Dessa	feita,	este	trabalho	tem	como	intuito	fazer	um	exercício	reflexivo	sobre	“a	experiência	formativa”	
de uma menina de dez anos de idade, a partir de alguns fragmentos teóricos do debate intitulado Educação 
e	Emancipação,	empreendido	por	Theodor	Adorno	e	Hellmut	Becker	para	rádio	do	Estado	de	Hessen,	no	livro	
sobre o mesmo título2.	Apesar	de	o	filósofo	alemão	não	ter	se	debruçado	especificamente	sobre	a	temática	
educacional	há,	no	seu	legado	teórico,	um	campo	fecundo	para	nos	auxiliar	a	pensar	porque	ainda	podemos	
falar	em	“emancipação	do	sujeito”.

Os escritos do autor nos fez pensar, por um lado, numa educação política comprometida com o 
desenvolvimento de uma consciência democrática e com as mudanças sociais concretas. Sua argumentação 
positiva, sobre uma formação cultural viva – que compreenda o conhecimento histórico do problema, 
associando-o	a	uma	consciência	diversificada	e	a	uma	autorreflexão	crítica,	nos	aproximou	muito	dos	escritos	
de	Paulo	Freire	(1989,	1996,	2011).	Por	outro,	os	perigos	de	uma	educação	planificada,	retórica	e	modeladora,	
que	ajuda	a	fomentar	a	organização	social	heterônoma	e	o	indivíduo	subjugado,	para	quem	nada	resta	“senão	
se	adaptar	à	situação	existente,	se	conformar”	(ADORNO,	1995,	p.43),	nos	lembrou	da	ideia	do	“saber	único”	
e	monocultural.	Assim,	caberíamos	questionar,	ainda:	como	empreender	uma	“consciência	verdadeira”	no	
sujeito se a educação, por si só, seria impotente para lutar contra a totalidade da ordem econômica e do 
saber monopolizado?

Doravante,	entre	os	lados	referidos	acima,	encontramos	uma	brecha	para	a	transformação:	“aquele	que	
quer transformar provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter a impotência [social], ela 
mesma, juntamente com a própria impotência [pessoal],em um momento daquilo que ele pensa e talvez 
também	daquilo	que	ele	 faz.”	 (idem,	185).	Ora,	diante	de	um	“mundo	administrado”	pelo	capital	e	pela	
tecnocultura, qual seria o momento de nos refazer como potência?

Evidentemente que me falta competência teórica para formular uma resposta à altura de tal questiona-
mento que pode ser retrocedido, ao menos, desde Kant. O que vou fazer é tentar pensar a emancipação por 
um momento microbiótico em que a educação se realiza; por um momento	cotidiano	da	minha	própria	“ex-
periência viva”, qual seja, o meu fazer e o meu pensar.	Dessa	feita,	estou	convicta	de	que	“a	imagem	do	caso	
singular	e	excepcional	busca	iluminar	o	que,	via	de	regra,	se	oculta	na	normalidade	da	existência,	sobretudo	
quando,	como	ocorre	em	nossos	dias,	o	caso	excepcional	tende	a	tornar-se	a	regra,	confundindo-se	com	ela	
num	permanente	estado	de	exceção”.	(CHIARELLO,	2007,	p.191).

A fila dos que não sabem ler: o caso Sabrina

	 “se	alguém	aspira	a	tornar-se	universal,

 diz Tolstoi, deve falar de usa aldeia”

     Muniz Sodré

Conheci Sabrina, aos dez anos de idade, em agosto de 2015 quando ela começou a frequentar o Centro de 
Atendimento Educacional Especializado3 (CAEE/Sul) em que trabalho. Naquele ano ela estava matriculada 

2 O livro Educação e Emancipação é uma obra póstuma, resultado de quatro conferências redigidas pelo próprio Adorno para impressão 
e quatro conversas com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach, no período de 1959 a 1969, a saber: O que significa elaborar o passado; 
A filosofia e os professores; Televisão e Formação; Tabus a cerca do magistério; Educação após Auschwitz; Educação – para quê?; A 
educação contra a Barbárie e Educação e emancipação.

3 No município de Juiz de Fora, Minas Gerais, há quatro Centros que são localizados nas regiões leste, sudeste, sul e no centro da cidade. 
O projeto político-pedagógico dos CAEE’s contemplam atividades de oficinas pedagógicas, estimulação essencial, AEE e de fonoaudio-
logia, sempre no contra turno escolar. O Objetivo geral dos Centros de AEE’s, expresso por decretos e portarias, é fazer “atendimento 
aos estudantes público alvo da educação especial, crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des/superdotação, matriculados em classes comuns de ensino regular, que não tenham o AEE nas salas de recursos multifuncionais da 
própria escola ou de outra escola de ensino regular da rede pública”. Ver, nota técnica, nº 055/2013/MEC/SECADI/ DPEE.
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no	terceiro	ano	do	ensino	fundamental,	numa	escola	pública	municipal	próximo	à	sua	residência.	Como	a	
proposta	pedagógica	do	nosso	espaço	é	transversalizada	pelo	lúdico	tivemos,	no	nosso	primeiro	encontro,	o	
desafio	de	montar	quebra-cabeças.	Não	foi	uma	atividade	previamente	planejada,	nós	entramos	em	uma	sala	
onde	um	grupo	de	adolescentes	havia	acabado	de	encerrar	uma	oficina	com	este	material.	Pude	observar	os	
olhos	brilhantes	e	o	sorriso	largo	de	Sabrina	ao	se	deparar	com	todas	aquelas	caixas	por	sobre	a	mesa:	“isso 
tudo é seu? vamos montar isso? qual posso pegar?”. Ela nem se quer esperou eu me apresentar ou dizer sobre 
os	motivos	pelos	quais	estávamos	ali.	Atirou-se	na	exploração	tátil	e	visual	das	cores	e	dos	personagens,	em	
sua	maioria	da	Turma	da	Mônica.	Demorou-se	um	pouco	nesta	tarefa,	corria	seus	dedos	nas	bordas	das	caixas,	
trocava-as	de	lugar:	pegava	uma,	olhava	e,	em	seguida	empilhava	de	acordo	com	o	tamanho	e/ou	número	
de peças. Aquelas que estavam mais usadas e um pouco rasgadas ela foi separando e foi enfática ao dizer: 
“tem que passar durex nestas daqui, senão vai acabar de rasgar”. A essa altura eu já estava sentada no chão 
aguardando-a, quietinha, admirando sua capacidade de organização e perspicácia, pensando sobre qual teria 
sido	o	motivo	do	seu	encaminhamento	e,	consequentemente,	sobre	como	os	“segredos	internos”	de	Sabrina	
mobilizariam	o	meu	“eu	cognoscente”.	Não	sei	dizer	quanto	tempo	fiquei	esperando	até	ouvir,	“e se eu não 
saber montar”. Naquele momento, recordo-me, eu respondi aos meus próprios pensamentos: “eu também 
não sei”… Mais	tarde	tomei	conhecimento	da	queixa	escolar	endereçada	à	Sabrina:	“a alunanão organiza as 
tarefas e não mantém a atenção em atividades que necessitem de esforço mental, ela não compreende a 
natureza alfabética do sistema da escrita, não decodifica as letras, não reconhece os numerais de 0 a 100 e 
não efetua operações de somar e subtrair”.

Diante	deste	“parecer	avaliativo”	imaginei	que	estivéssemos,	mais	uma	vez,	diante	de	algum	“transtorno	de	
aprendizagem”	ou	mesmo	de	alguma	deficiência	não	diagnosticada.	No	entanto,	não	parava	de	me	questionar,	
como uma criança que consegue estabelecer um diálogo coerente, com um padrão de vocabulário compatível 
para	a	faixa	etária,	demonstrando	destreza	e	criatividade	para	as	brincadeiras	e	os	jogos	de	linguagem,	bem	
como para montar quebra-cabeças4,	pode	ser	 taxada	como	aquela	desprovida	de	atenção	para	realizar	
tarefas	que	exijam	“esforço	mental”?	Acaso	as	“categorias de entendimento” de Sabrina só funcionariam fora 
do	contexto	escolar?	Ou,	talvez,	o	esforço	mental	a	que	se	refere	a	professora	é	circunscrito,	por	exemplo,	às	
atividades	de	codificação/decodificação	da	linguagem	escrita?

De	fato,	no	decorrer	dos	encontros	com	Sabrina,	fui	percebendo	suas	dificuldades	para	as	questões	ligadas	
à	alfabetização	escolar.	Ela	conseguia	diferenciar	desenhos,	letras	e	números;	sabia	dizer	algumas	letras	do	
seu	nome	próprio,	quando	grafada	na	letra	“palito”,	contudo	não	as	reconhecia	em	outras	palavras.	Era	uma	
boa	copista	e	uma	excelente	leitora	de	imagens,	mas	recusava-se	a	fazer	registros	espontâneos	dos	mesmos.	
Sabrina demostrava certa rejeição às atividades com papel e lápis (o que é sempre muito comum nas crianças 
que são encaminhadas para o CAEE/Sul). Até dos desenhos ela se esquivava.

O	que	mais	achava	excepcional	na	Sabrina	era	a	sua	capacidade	de	expressão	e	de	consciência	de	si;	
conseguia articular-se de maneira a convencer seu interlocutor, mesmo quando a situação não lhe era 
favorável; conseguia verbalizar com veemência aquilo que a incomodava. Além disso, ela tinha prazer de 
falar	sobre	a	rotina	escolar	e	sobre	seus	“não	saberes”;	falava	também	sobre	como	ajudava	sua	mãe	nas	
tarefas cotidianas da casa e no cuidado com os irmãos mais novos.

Cerdo dia, chegou menos eufórica do que o habitual, não se interessou pelas atividades propostas por mim 
ou pelos seus colegas; também não quis pegar sua boneca favorita e trocar-lhe as roupas. Estava visivelmente 
desmotivada e quieta, até que, de repente, proferiu em alto e bom tom, dando de ombro: “também, não me 
importo em continuar na fila dos que não sabem ler...”. Os segundos que se passaram depois que essas palavras 
saíram	da	boca	de	Sabrina	ainda	fazem	eco	aos	meus	ouvidos.	Mais	tarde,	ela	me	explicou	um	pouco	melhor	
o	motivo	daquela	sua	tristeza	passageira	e	de	como	funcionava	essa	tal	“fila”:

4 Apesar do medo de errar e nunca ter montado um quebra-cabeça antes, Sabrina foi organizando estratégias de resolução de problemas, 
aumentando gradualmente o número de peças e, consequentemente, de dificuldade.
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…	Assim,	eu	não	sei	ler	mesmo	e	é	por	isso	estou	aqui,	né?	E	eu	estou	achando	ótimo	ficar	aqui…	e...	

não	sei	porque	não	consigo	ler,	Mas,	também	não	sei	se	eu	quero	aprender	agora…	tô	aprendendo	

uma	porção	de	coisa	e,	quem	sabe	eu	aprendo	ler	aqui…	lá	eu	não	consigo	…	e	a	fila…	é	assim,	lá	

na	sala	não	tem	jeito	de	sentar	em	outro	lugar	e	cada	um	tem	a	sua	carteira	…	por	exemplo,	a	tia	

passa	matéria	no	quadro	pra	turma	toda,	menos	pra	minha	fila	que	fica	eu,	a	Rayanne,	o	Jeffer-

som,	o	Lucas	e	o	Emersom…	é	a	fila	do	cantinho	da	parede,	agente	usa	livro	e	folha	separada…de	

vez	enquando	a	ti	passa	no	quadro	algumas	coisas	só	pra	gente…	isso	é	a	fila	de	quem	não	sabe	

ler, entendeu? E a tia me falou hoje de manhã que eu vou continuar sendo aluna dela o ano que 

vem…	primeiro	eu	fiquei	chateada	mas	agora	já	vi	que	foi	melhor,	porque	aí	eu	continuo	aqui…

O	caso	Sabrina	pode	 ser	um	exemplo	de	como	os	mecanismos	 repressivos	e	homogenizadores	da	
escolarização	obrigatória	podem	fazer	surgir,	no	“individuo	contingente”,	um	sentido	originário	de	ser/estar	
no mundo e uma economia da reapropriação: ela incorporou o discursivo que lhe foi atribuído, aquilo que 
ela não é	–	alfabetizada	–	para	se	reinventar	nas	suas	próprias	contradições.	Permanecer	na	fila	dos	que	não	
sabem ler, por mais um ano letivo, era irrelevante porque, contra a rigidez de uma alfabetização abstrata que a 
condenava, ela busca um outro lugar; um espaço-tempo para pensar outras as possibilidades de ser e de fazer 
diferente. Ora, quando Sabrina encontra uma maneira de aceitar e de resistir, simultaneamente, às tiranias 
que lhe são impostas pela razão instrumental, ela não estaria jogando o jogo da dialética da emancipação?

Sabrina	obedecia	as	regras	institucionais	da	escola	e	deixava-se	levar	pela	regulamentação	minuciosa	
dos seus horários e tempos, bem como pela repetição mecânica das atividades de escrita. Dentro da escola 
sentia-se	acuada	em	demonstrar	sua	maneira	de	pensar	sobre	a	escrita	ou	sobre	como	vivenciava	a	sua	“leitura	
do	mundo”	(FREIRE,	1982).	No	entanto,	quando	teve	a	oportunidade	de	experienciar	um	espaço	pedagógico	
mais	livre,	ela	passou	a	reconhecer	algumas	das	suas	limitações,	desafiando-as…

“Talento e aprendizado”: por uma educação desafiadora...

	 “o talento não se encontra previamente configurado nos homens, mas que, em seu 

desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é submetido. Isto quer 

dizer que é possível conferir talento a alguém.”

      Hellmut Becker

Nos	últimos	anos,	pesquisadores	da	área	da	educação	vêm	abordando	temas,	nos	mais	variados	campo	de	
estudos,	a	fim	de	problematizar	e	compreender	criticamente	porque	as	escolas	brasileiras	ainda	fracassam	
na tarefa de garantir o direito de todos os alunos à alfabetização5? Não raro, as práticas pedagógicas 
disseminadas	pela	educação	instrumental,	calcada	na	imagem	de	uma	“ideologia	do	talento”,	contribuem	
sobremaneira para alimentar as estatísticas do fracasso escolar, especialmente nas camadas populares. Tal 
ideologia é calcada nas desigualdades de classes e pode ser caracterizada, no interior das salas de aula, por 
práticas pedagógicas repressivas e homogeneizadoras. Ou seja, práticas que fomentam uma escola para 
poucos; uma escola onde não se consegue romper com os processos de silenciamentos: do corpo, da palavra, 
da mente, da vontade e da própria comunidade (FLEURI, 2011). Numa escola para poucos as possibilidades 
de disseminar talentos, especialmente os intelectuais, diminuem sobremaneira.

Esta concepção de escola acaba por produzir, ainda que de maneira inconsciente, uma multiplicidade de 
Sabrinas6 e uma relação com o saber pautada na opressão, na falta, na ideia de que alguém não possui algo. 
Quando atuamos nesta lógica, assumimos a necessidade de uma educação bancária onde

5 Estamos corroborando com Freire para quem a alfabetização não se restringe ao ensino da palavra, sílaba ou letra. Trata-se de “um 
ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador.” (FREIRE, 1989)

6 Atualmente estamos atendendo cento e vinte e duas crianças, adolescentes e jovens entre dois e dezoito anos.
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o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 

numa	das	manifestações	instrumentais	da	ideologia	da	opressão	–	a	absolutização	da	ignorân-

cia, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra 

sempre	no	outro.	O	educador,	que	aliena	a	ignorância,	se	mantêm	em	posições	fixas,	invariáveis.	

Será sempre o que sabe...” (FREIRE, 2011, p.81).

Assim, para caminhar rumo a maioridade esclarecida faz-se necessário pressupor uma critica permanente. 
Dessa	feita,	como	pensar,	ainda,	em	uma	educação	para	emancipação,	num	contexto	individual,	quando	as	
singularidades	culturais	e/ou	biológicas	dos	sujeitos	vão	se	transformando,	paulatinamente,	em	“problemas	
de	aprendizagem”	e,	até	mesmo,	em	“deficiências”?	O	que	fazer	com	a	Sabrina,	a Rayanne, o Jeffersom, o 
Lucas e o Emersom que	não	conseguem	êxito	na	alfabetização7?

A	maioria	dos	casos	que	são	encaminhados	para	o	CAEE/Sul	versam	sobre	as	dificuldades	do	processo	
de alfabetização. Pelo que acompanhamos no cotidiano das salas de aulas regulares8, o domínio do código 
escrito	dá-se	de	maneira	mecânica	e	desvinculada	das	experiências	vivenciadas	pelos	alunos,	 tornando-
se um procedimento automatizado para alguns, traumatizante para outros ou, como é o caso da menina 
Sabrina,	uma	maneira	de	se	reinventar	diariamente;	de	não	deixar-se	homogeneizar,	apesar	da	padronização	
empreendida	pelo	“todo	social	e	suas	condições	objetivas”.	De	um	jeito	ou	de	outro,	a	questão	formulada	por	
Adorno,	continua	latente:	por	quais	caminhos	a	educação	escolar	deve	conduzir	as	novas	gerações?	Como	
podemos	demolir	o	“fetiche	do	talento”	e	sua	clara	vinculação	com	milhares	de	crianças,	jovens	e	adultos	
que são invisibilizados na fila dos que não sabem ler? Dito de outro modo, como estabelecer critérios e 
pressupostos básicos para considerar um sujeito emancipado, sem cairmos nas promessas não cumpridas 
do passado?

Certamente	que	enfileirar	as	crianças	que	não sabem ler, separando-as do restante da turma, não é uma 
boa opção. Essa atitude poderia, talvez, garantir a disciplina, a organização e o silêncio para fomentar um 
“trabalho	de	memorização	mecânica	dos	ba-be-bi-bo-bu,	dos	la-le-li-lo-lu.”	(FREIRE,	1989),	contudo,	jamais	
poderia proporcionar a Sabrina, ou a seus colegas, uma educação para emancipação ou para a autonomia, 
quando

a	autonomia	vai	se	constituindo	na	experiências	de	várias,	 inúmeras	decisões	que	vão	sendo	

tomadas	[…]	Ninguém	é	sujeito	da	autonomia	de	ninguém.	[...],	a	autonomia,	enquanto	amadure-

cimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre com data marcada. É nesse sentido que 

uma	pedagogia	da	autonomia	tem	de	estar	centrada	em	experiências	estimuladoras	da	decisão	

e	da	responsabilidade,	vale	dizer,	em	experiências	respeitosas	de	liberdade	(FREIRE,	1996,	p.121)

Assim,	procuro	fazer	do	caso	de	Sabrina	um	lugar	de	engajamento	e	de	exercício	para	capturar	as	minhas	
próprias imagens dialéticas sobre a ideia de educação e emancipação: o não saber da menina converteu-
se a si mesmo no não saber da professora, que alastrou-se no meu não saber; estamos todas imersas, 
simultaneamente,	nas	contradições	e	transformações	de	um	processo	intermitente	de	“não	saberes”,	buscando	
respostas	às	afetações	que	estão	ao	nosso	redor;	buscando,	talvez,	uma	educação	formativa	pautada	no	
desafio	do	encontro:	com	sujeitos	de	consciências	preguiçosas	e	que	não	empreendem	nenhum	“esforço	
mental”.

7 É possível perceber o esforço do MEC em implementar ações e programas, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 
para afirmar o compromisso entre Governo Federal, estados, municípios e entidades da sociedade civil para alfabetizar crianças até, 
no máximo, oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização.

8 Em consonância com o que é estabelecido na nota técnica nº 9/2010/SEESP, que dispõe como uma das funções dos Centros de AEE e 
dos professores de AEE, “a interface com as escolas de ensino regular, promovendo os apoios necessários que favoreçam a participação 
e a aprendizagem dos alunos nas classes comuns, em igualdade de condições com os demais alunos”
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Dificuldades na Alfabetização: do saber da ciência,  
ao dizer dos alunos

Marlene Maria Machado da Silva
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG

Resumo: Após	mais	de	um	século	de	produções	cientificas,	por	todo	o	mundo	e	em	diferentes	áreas	do	
conhecimento,	tentando	explicar	as	possíveis	relações	entre	o	sujeito	e	sua	dificuldade	para	aprender,	ainda	
persiste	um	grupo	significativo	de	alunos	com	dificuldade	na	aprendizagem	da	língua	escrita.	Via	de	regra,	
as	referidas	produções	trazem	tais	dificuldades	faladas	por	um	outro,	que	não	o	aluno	que	as	apresenta.	
A perspectiva com a qual trabalhamos é que estas seriam um sintoma de algo que não vai bem. Assim, o 
objetivo deste trabalho, resultado inicial da pesquisa de doutorado, é descrever algumas das referidas 
produções	e	apresentar	o	que	o	aluno,	como	sujeito,	tem	a	dizer	sobre	seu	próprio	sintoma.	Para	a	escuta	
dos alunos, utilizamos como metodologia, o diagnóstico clínico-pedagógico, de inspiração psicanalítica, o 
qual	possibilita	identificar	seus	impasses	para	aprender	e	se	estes	seriam	de	ordem	conceitual-pedagógica	
ou subjetiva.
Palavras-chave:	Alfabetização.	Dificuldade	de	aprendizagem.	Subjetividade.

Entre	os	vários	saberes	sobre	dificuldades	de	aprendizagem	que	apresentaremos,	estão	as	produções	
acadêmicas,	de	referência	médica,	na	construção	de	critérios	para	padrões	diagnósticos	(AJURIGUERRA,	
1976;	CID-10,	1993;	DSM-5,	2012),	e	aquelas	que	discutem	a	influência	do	saber	médico	na	compreensão	
e	condução	dos	casos,	no	campo	educacional	(MOYSES&	COLLARES,	1993;	PATTO,	1999).	Numa	tentativa	
de deslocar a tendência de culpalizar o aluno pelo seu fracasso escolar, a partir da primazia dos fatores 
biológicos,	estarão	as	produções	acadêmicas	que	visam	problematizar	como	as	diferenças	compõem	e	
interferem	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem	(MOYSES&	COLLARES,	1993;	PATTO,	1999;	GOMES,	2004;	
GRIFFO,	1996,	2004);	RESENDE,	2004;	CARVALHO,	2004;).	A	seguir,	relataremos	produções	que	apresentam	
o	dizer	dos	alunos	sobre	suas	dificuldades	e	o	que	estes	nos	ensinam	sobre	maneiras	mais	adequadas	de	
intervir	(CORDIÉ,	1996;	OLIVEIRA,	2004;	SANTIAGO,	2005;	SILVA,	2008;).	Por	fim,	apresentaremos	o	que	as	
crianças	em	início	do	processo	de	alfabetização	dizem	sobre	os	desafios	para	aprender.
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O discurso da ciência e as hipóteses sobre quem não aprende

Nas	primeiras	produções	da	área	médica	encontraremos	o	termo	“distúrbios	de	aprendizagem	da	língua	
escrita”, na maioria das vezes, articulado a problemas de ordem neurológica. Os primeiros relatos médicos 
sobre	pacientes	com	dificuldades	de	 leitura	e	escrita,	após	uma	 lesão	cerebral,	datam	de	1800,	 tendo	
especial	destaque,	o	relato	da	experiência	do	neurocirurgião	Paul	Broca,	em	1861	(BROCA,	1861).	Segundo 
o autor, se os adultos que perdem a fala apenas se esqueceram da arte da articulação, eles simplesmente 
retornaram à condição em que estavam antes de ter aprendido a pronunciar palavras.1 (p. 335). O estudo 
de	BROCA	(1861)	contribuiu	para	a	construção	das	hipóteses	de	afasias:	alexias	e	agrafias,	elaboradas	por	J.	
Dejèrine,	em	1891.	As	dificuldades	abordadas	por	ambos	autores,	consistiam	na	perda	de	uma	capacidade/	
habilidade da linguagem escrita, decorrente de uma sequela, permanente ou temporária, originária de 
uma	lesão	no	sistema	nervoso	central,	um	acidente	vascular	ou	um	processo	infeccioso.	Tais	condições	são	
possíveis de serem comprovadas pela constatação de alteração anatômica, como uma lesão cerebral, sendo 
mais	comuns	em	adultos	e	conhecidas	por	dislexia.	Segundo	Moyses	&	Collares,	nessa	época,	a	medicina	
como	ciência,	utilizava	do	raciocínio	clinico	tradicional	–	“A causa B, B só pode ser causado por A” -, para se 
ocupar	basicamente	de	doenças	infectocontagiosas	(1993,	p.33).	As	autoras	ainda	afirmam,	que	na	história	
dos	distúrbios	de	aprendizagem,	o	referido	raciocínio	influenciou	no	surgimento	de	uma	primeira	hipótese	
baseada na questão: “se uma doença neurologia pode comprometer o domínio da linguagem escrita, será 
que a criança que não aprende a ler e escrever não teria uma doença neurológica? ” (1993, p.33). Mais tarde, 
tal	raciocínio	influenciaria	a	elaboração	da	hipótese	da	dislexia	especifica	de	evolução.

Segundo Patto (1999), com o aumento da demanda por escolas, pelos países industrializados e, 
consequentemente,	a	expansão	dos	sistemas	educacionais,	surge	a	necessidade	de	explicar	as	diferenças	de	
rendimento	e	justificar	o	acesso	desigual	aos	níveis	mais	avançados	de	ensino.	Este	contexto	sofreu	grandes	
influências	das	produções	médicas	advindas	desde	o	final	do	século	XVIII.	Ao	se	ocuparem	dos	casos	de	
dificuldades	de	aprendizagem	escolar,	as	ciências	médicas	constroem	“rígidas classificações dos anormais” 
(p.	63).	A	partir	do	momento	que	a	utilização	do	raciocínio	médico,	passa	a	ser	utilizada	para	explicar	as	
dificuldades	para	uma	criança	aprender	a	ler	e	escrever	inicia-se	uma	série	de	tentativas	para	explicar	tal	
fenômeno, bem como a elaboração de alternativas de intervenção, pois, segundo Patto

Quando os problemas de aprendizagem escolar começaram a tomar corpo, os progressos da 

nosologia	já	haviam	recomendado	a	criação	de	pavilhões	especiais	para	os	“duros	de	cabeça|”	

ou idiotas, anteriormente confundidos como loucos; a criação desta categoria facilitou o transito 

do conceito de anormalidade dos hospitais para as escolas; as crianças que não acompanhavam 

seus colegas na aprendizagem escolar passaram a ser designadas como anormais escolares e as 

causas do seu fracasso são procuradas em alguma anormaliddade orgânica (1999, p.63).

Paralelo	a	este	movimento,	na	área	da	psicologia	vários	livros	e	artigos	começam	a	trazer	a	expressão	
crianças	anormais	e	duas	produções	 se	 tornam	clássicos	entre	os	profissionais	da	área:	Rapport sur 
l’educaciona des enfants normaux e anormaux, publicada por Seguin (1887) e Les enfants anormaux, por Binet 
e	Simon	(1907)	(PATTO,	1999).	Na	virada	do	século	XX,	medir	as	aptidões	naturais	passa	a	ser	o	grande	desafio	
para a psicologia, e Binet como autor da escala métrica da inteligência, juntamente Edouard Claparède, 
que se interessava no aprimoramento dos instrumentos, passam a ser autores de referência para psicólogos 
e pedagogos que se ocupavam em avaliar as diferenças individuais no rendimento escolar. Os testes de 
inteligência	passam	a	ingressar	nas	escolas	dos	países	capitalistas	centrais,	definindo	quem	seriam	os	super	
e subdotados, na tentativa de lhes oferecer educação escolar de acordo com sua condição (PATTO, 1999).

1 Tradução nossa.
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Durante o processo de avaliação dos anormais, a medicina foi construindo suas hipóteses sobre os 
distúrbios	de	aprendizagem	da	língua	escrita.	Em	1917,	uma	dessas	hipóteses	foi	postulada	pelo	neurologista	
J.	Hinshelwood	ao	propor	o	uso	do	termo	dislexia	para	designar	a	incapacidade	de	ler	de	indivíduos	que	
possuíam capacidade intelectual (AJURIAGUERRA, 1976).

Em 1918, ainda baseado no raciocínio clinico tradicional, o neurologista americano Strauss postula a 
hipótese	de	que	os	distúrbios	de	aprendizagem	poderiam	ser	consequência	de	uma	lesão	cerebral	mínima,	que	
seria	o	suficiente	para	alterar	o	comportamento	e	mínima	para	provocar	outras	manifestações	neurológicas.	
Nesta	época,	devido	observarem	que,	após	uma	lesão	cerebral,	algumas	pessoas	apresentavam	dificuldade	
de	 ler	e	escrever	e	alteração	de	comportamento	surge	a	hipótese	de	haver	 relação	entre	as	questões	
comportamentais	e	os	distúrbios	de	aprendizagem	(MOYSES	&	COLLARES	(1993).

Entre	1925	a	1940,	o	neurologista	americano	Orton,	recupera	a	hipótese	postulada	por	J.	Hinshelwood	e	
lança uma nova teoria: a strephosymbolia (MOYSES	&	COLLARES	(1993).	Esse	teórico,	baseado,	exclusivamente,	
na	análise	da	leitura	de	criança,	desenvolve	a	teoria	de	que	os	distúrbios	de	leitura	seriam	causados	por	uma	
falência	do	cérebro	em	estabelecer	a	dominância	para	a	linguagem	no	hemisfério	esquerdo,	o	que	dificultaria	
a	percepção	espacial	e	a	direção	da	leitura.	Segundo	Moyses	&	Collares	(1993),	apesar	da	Strephosymbolia 
não ter sido comprovada, persistiu com vida autônoma e efeitos na área da aprendizagem como os reversos, 
a leitura espelhada e a imagem especular.

Sobre	a	relação	existente	entre	a	alteração	de	comportamento	e	os	distúrbios	de	aprendizagem,	em	
1937,	o	neurologista	C.	Bradley	ficou	conhecido	por	submeter	crianças	 internas	de	uma	 instituição,	que	
apresentavam	distúrbios	de	comportamento,	ao	uso	constante	de	anfetaminas,	sem	o	consentimento	dos	
responsáveis. Em seus relatos, descreve melhora na hiperatividade, agressividade e aprendizagem destas 
crianças, porém, não cita os possíveis efeitos colaterais da medicação. Apesar de ter sido considerada uma 
das	experiências	mais	antiéticas	na	história	da	medicina,	Moyses	&	Collares	(1993),	afirmam	que	os	efeitos	
de	tal	experiência	subsidiaram	a	construção	da	teoria	fisiopatológica	como	explicação	dos	distúrbios	de	
aprendizagem,	influenciando	o	uso	de	medicação	para	controle	de	comportamentos	indesejados.

Como	se	pode	observar,	as	primeiras	discussões	sobre	os	distúrbios	de	aprendizagem	tiveram	como	
precursora	as	produções	da	área	médica.	Porém,	enquanto	em	1957,	a	medicina	estruturava	o	conceito	de	
lesão cerebral mínima, o psicólogo inglês Vernon, critica tais hipóteses por não haver qualquer evidencia da 
existência	de	condições	orgânicas	inatas	que	causariam	os	distúrbios	de	leitura,	(MOYSES	&	COLARRES,	1993,	
p.36).	Posteriormente,	em	1962,	durante	um	simpósio	internacional	em	Oxford,	os	pesquisadores	da	lesão	
cerebral mínima, após reconhecerem que estavam errados, sem rever sua postura medicalizante, proclamam 
a	existência	de	uma	Disfunção	Cerebral	Mínima	–	DCM.	Tal	hipótese	desobrigava	qualquer	comprovação	
anatômica	na	alteração	de	uma	função,	baseando-se	em	critérios	que,	obrigatoriamente,	excluíam	causas 
de origem emocional, pedagógica, social, cultural ou outras e doenças que pudessem explicar o ‘quadro 
clínico’	(MOYSES	&	COLARRES,	1993,	p.38).	Estes	critérios	e	a	inclusão	dos	distúrbios	como	uma	disfunção	
confirmam	a	hipótese	de	alteração	biológica,	individual,	baseada	em	uma	disfunção	neurológica,	como	causa	
das	dificuldades	de	aprendizagem,	reforçando	a	ideia	de	que	há	no	corpo	do	aprendiz,	algo	que,	por	não	
funcionar	adequadamente,	não	o	deixa	aprender.

Concomitante	e	sofrendo	influência	da	história	apresentada	até	aqui,	três	grandes	produções	na	área	da	
Psiquiatria	foram	se	consolidando,	por	conterem	capítulos	tratando	de	questões	referentes	às	dificuldades	
de	aprendizagem.	Tais	produções	são	a	Classificação	de	Transtornos	Mentais	e	de	Comportamento	da	
CID-10, o Manual de Psiquiatria Infantil e oDSM-5: manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. 
Atualmente,	 tais	produções	ainda	são	referência	no	diagnóstico	clínico	das	dificuldades,	sendo	de	uso	
exclusivo	da	área	médica.

A	CID	–	10	(1993)	consiste	em	descrições	e	diretrizes	diagnósticas	dos	transtornos	mentais,	compostas	da	
descrição de sintomas e comentários de conselheiros e consultores de vários países. Apesar do CID-10 ter sua 
origem	no	final	do	século	XVIII,	somente	em	1986,	em	sua	10ª	revisão	é	que	a	Associação	Mundial	de	Psiquiatria	
–	AMP	–	em	articulação	com	outras	associações	pelo	mundo,	inclusive	a	brasileira,	incluirá	nos	transtornos	
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do	desenvolvimento	psicológico,	capítulo	separado	para	os	Transtornos	Específico	do	Desenvolvimento	
das	Habilidades	Escolares	–	DEDHE	–	sob	o	código	F81.	Esta	classificação	compreende	que	neste	tipo	de	
transtorno, os padrões normais de aquisição de habilidades estão perturbados desde os estágios iniciais do 
desenvolvimento (p. 236).

Nos	registros	da	CID-10,	há	um	alerta	dos	autores	sobre	algumas	dificuldades	que	devem	ser	levadas	
em	consideração	na	realização	do	diagnóstico:	a)	a	diferença	entre	 transtornos	e	dificuldades	normais;	
b)	dificuldades	próprias	de	cada	faixa	etária	e	que	desaparecem	no	curso	do	desenvolvimento;	c)	que	as	
habilidades	escolares	precisam	ser	ensinadas	e	aprendidas;	d)	a	diferença	entre	dificuldade	de	 leitura	
por problemas cognitivos, da pobreza da habilidade da mesma e e) que é difícil subdividir os transtornos 
específicos	das	habilidades	escolares.	Assim,	é	preciso	que	o	profissional	da	saúde	receba	relatório	pedagógico	
que	lhe	forneça	informações	sobre	o	processo	de	aprendizagem	do	aluno	nas	áreas	da	leitura,	escrita	e	
matemática,	para	não	diagnosticar	como	transtorno,	o	que	seria	uma	dificuldade	processual.

As	categorias	apresentadas	pelo	CID-10	estão	articuladas	e	sinalizadas	nas	descrições	apresentadas	no	
DSM-5 pela American Psychiatric Association, com revisão técnica da equipe de psiquiatras vinculados a 
Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul.	O	objetivo	desta	produção	é	organizar	informações	que	auxiliem	
no diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais.

Com	relação	aos	Transtornos	Especifico	de	Aprendizagem,	o	DSM-5	 (2014)	aponta	que	os	critérios 
para o diagnóstico devem ser preenchidos com base em uma síntese clínica da história do indivíduo (do 
desenvolvimento, médica, familiar, educacional), em relatórios escolares e em avaliação psicoeducacional 
(p.	67).	Os	 referidos	 transtornos	podem	ser	classificados	como	tendo	prejuízo	na	 leitura,	na	expressão	
escrita	ou	na	matemática,	sendo	necessários	especificar	a	gravidade	do	mesmo.	O	documento	também	
alerta	 sobre	a	 importância	de	considerar	que	 tal	 transtorno	não	seja	proveniente	de	uma	deficiência	
intelectual, de problemas de acuidade visual, frequência, transtorno mental ou neurológico, adversidades 
sociais,	falta	de	proficiência	da	língua	portuguesa	ou	instrução	inadequada.	Segundo	os	registros	do	DSM-
5,	as	dificuldades	se	manifestam	nos	anos	escolares	ou	quando	a	exigências	ultrapassam	a	capacidade	
do	indivíduo,	precisando	que	as	habilidades	estejam	afetadas	substancial	e	qualitativamente	abaixo	do	
esperado para a idade.

Os critérios apontados pelo DSM-5 demonstram a preocupação dos autores para que os transtornos de 
aprendizagem	não	sejam	erroneamente	diagnósticos,	sendo	necessário	conhecimento	sobre	as	dificuldades	
que são inerentes ao processo de aquisição da leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático e como ocorrem 
nas diferentes fases da vida escolar.

A	contribuição	do	Manual	de	Psiquiatria	Infantil	(AJURIAGUERRA,	1976)	foi	incluir	discussões	conceituais	
ao	processo	de	classificação	das	dificuldades	de	aprendizagem	da	língua	escrita,	localizadas	como	subitem	
da	categoria	distúrbios	de	fala	e	linguagem.	Antes	de	descrever	o	que	seriam	tais	dificuldades,	Ajuriaguerra	
apresenta	discussões	referentes	aos	conceitos	de	fala,	língua	e	linguagem	e	a	maneira	de	conceber	e	conduzir	
a gramática, segundo autores de referência como F. Saussure, N. Chomsky e B. F. Sknnier. Ajuriaguerra, citando 
E.	Loperfido	e	G.	Savarino	aponta	que	a leitura e a escrita são, para a criança, os primeiros atos concretos e uma 
oficialização da socialização, constituindo a primeira imposição ordenada para pertencer a uma sociedade 
(1976,	p.298)	e	ainda	firma	que,	neste	contexto,	tanto a leitura quanto a escrita não possuem o sentido de 
significações que abrem um diálogo, a não ser depois de aprendidas (idem, p.306).

Como	podemos	observar	as	produções	acima	tentam	fornecer	à	educação	 informações,	descrições	e	
diretrizes	diagnósticas	sobre	transtornos	que	podem	causar	possíveis	distúrbios	de	aprendizagem	da	língua	
escrita.	Tais	produções	são	estruturadas	sob	a	primazia	do	caráter	biológico,	apesar	de,	nos	registros	do	CID-
10	e	da	DSM-5,	encontrarmos	alertas	sobre	a	imprecisão	no	diagnóstico	de	alguns	casos	de	distúrbios	que	
fogem	aos	sintomas	clássicos,	necessitando	experiência	e	diálogo	com	outras	áreas,	para	melhor	definição.

É importante destacarmos que o diagnóstico médico pode ser uma importante contribuição na 
compreensão	das	dificuldades	que	alguns	alunos	apresentam	para	aprender,	mas	não	o	suficiente	para	
responder	ao	fenômeno	do	fracasso	escolar.	Há	outros	fatores	que	interagem	e	interferem	no	espaço	escolar	
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e que precisam ser considerados e discutidos. Neste sentido, as pesquisas da educação sobre os alunos que 
apresentam	dificuldades	de	aprendizagem	nos	ajudam	a	ampliar	nossa	compreensão	sobre	o	fenômeno	do	
fracasso escolar, suas possíveis causas e possibilidades de intervenção.

O que diz a educação sobre quem não aprende

Em meados do sec. XX, a utilização dos testes de prontidão foi amplamente utilizada para avaliar e 
tentar	responder	ao	grande	número	de	alunos	que	apresentavam	dificuldades	de	aprendizagem	da	leitura	
e escrita. Tal perspectiva ocorreu devido educadores acreditarem que a não aprendizagem seria devido a 
falta de preparo do aprendiz e trabalharem a língua como um código que estaria pronto para ser aprendido, 
bastando ser repetido e memorizado.

Segundo Rezende (2004), em 1931, o Teste ABC de Lourenço Filho foi um dos primeiros instrumentos 
de medida destinado a avaliar a prontidão dos alunos, apontando critérios avaliativos para o início da 
aprendizagem da leitura e escrita. Em 1966, surgi o teste Metropolitano de Alfabetização, que trabalhava 
atividades de memória, discriminação perceptiva, coordenação motora e viso motora.

Costa (1993) destacou-se como um dos autores que criticavam o uso dos testes, devido seu caráter 
ideológico,	uma	vez	que	estes	eram	elaborados	a	partir	de	concepções	e	culturas	das	classes	dominante.	Tal	
perspectiva desconsiderava que a criança de camadas populares não só é capaz de aprender, mas também 
apresenta uma especificidade própria de pensamento, diretamente relacionada à sua classe social de origem 
(p.	19).	A	autora	chama	a	atenção	para	a	tendência	de	explicar	o	fracasso,	culpabilizando	o	insucesso	do	aluno,	
nele mesmo e em sua família, abordagem denominada de carência cultural. Entretanto, estudos e pesquisas 
educacionais demonstraram a necessidade de se discutir sobre as diferenças culturais e de como a escola 
estaria inadequada ao trabalho com a diversidade de cultura e linguagem das crianças, independentemente 
de	sua	camada	social	(RESENDE,	2004).	Outro	crítico	dos	testes	de	prontidão	é	Morais	(2012)	quando	afirma	
que na avaliação dos referidos testes e seus resultados, não era raro encontrar alunos que demonstravam boa 
memória e coordenação motora, mas não compreendiam a relação entre as letras e como elas se juntavam.

Com a universalização do ensino e os avanços das pesquisas em educação, começam a surgir várias 
abordagens sobre o fenômeno do fracasso escolar. Entretanto, foi com o advento da psicogênese da língua 
escrita, postulada pela pesquisa de Ferreiro e Teberosky (1985) que surgiu uma nova maneira de compreender 
o processo de alfabetização.

Anteriormente, acreditava-se que para alfabetizar bastava que as letras e sons fossem memorizados e 
repetidos pelos alunos. Com a psicogênese da escrita constata-se que a aprendizagem da língua escrita 
consiste em uma aprendizagem conceitual e que, enquanto um sistema notacional, necessitaria ser 
compreendido o que a escrita nota e como representa (MORAIS, 2012). Outro aspecto importante apresentado 
por Ferreiro (1985) é que, mesmo antes do acesso a escola, o aprendiz da língua já elabora hipóteses sobre 
esta e o que habitualmente se chamaria de erros de escrita, na realidade, consistia em conhecimentos 
que ele possui sobre a mesma, os quais oferecem pistas aos professores sobre o que ainda precisa ensinar. 
Conceber o aluno como sujeito pensante e corresponsável pelo seu processo de aprendizagem produziu um 
giro	conceitual	sobre	como	os	alunos	aprendem	e	suas	dificuldades.	Assim,	por	exemplo,	diante	da	omissão	
de	letras	na	escrita	de	uma	palavra,	não	se	poderia	pensar	na	hipótese	de	um	distúrbio	como	dislexia,	se	ao	
aluno	não	tivesse	sido	ofertada	situações	suficientes	para	que	refletisse	sobre	os	aspectos	que	compõem	o	
Sistema	de	Escrita	Alfabética-SEA.	Infelizmente,	apesar	dos	avanços	apresentados	pelas	contribuições	de	
Ferreiro (1985), o fenômeno do fracasso escolar não desapareceu.

Em	sua	pesquisa,	Gomes	(2004),	constatou	que	os	professores	consideravam	como	“bom”	e	“mau”	aluno,	
aqueles	que	correspondiam	ao	modelo	de	aprendizagem	e	comportamento	esperado,	o	que	definia	suas	
práticas, a inserção dos alunos nas atividades em sala de aula e suas possibilidades de aprendizagem. 
Prevalecia	a	 tendência	em	explicar	as	causas	do	 fracasso,	depositando	no	aluno,	a	culpa	pela	sua	não	
aprendizagem. Por outro lado, os alunos demonstravam uma enorme vontade e capacidade de aprender, 
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levando a autora a concluir que se estes não avançaram mais, foi porque não lhes foram dadas as condições 
necessárias e suficientes para tal por parte da escola e da família (p. 23).

Esta perspectiva apontada por Gomes (1995) também pode ser observada nos relatos de Carvalho (2004) 
ao investigar a trajetória de vida de 4 alunos de famílias proletariadas. Segundo o autor, há uma tendência 
de	a	escola	atribuir	a	seus	usuários	a	responsabilidade	por	todos	as	dificuldades	de	sua	aprendizagem	e	de	
seu desajustamento escolar. O mesmo constatou que a diferença entre os bons e maus alunos estaria na 
relação que estabelecem com a cultura escolar, uma vez que não dá para dizer que os alunos de camadas 
populares teriam uma característica generalizante, pois tratar igualmente os diferentes ou generalizar os 
alunos em “bons” e “maus” pode constituir-se em fonte de injustiças e de mal-entendidos, quando não são 
compreendidas as suas diferentes histórias e suas diversidades culturais, na inserção escolar (2004, p.37).

Em	um	cenário	educacional	com	tendência	a	culpabilizar	o	aluno	ou	seu	núcleo	familiar	pelo	seu	insucesso,	
é que, em 1996, Griffo (2004) realiza pesquisa sobre a perspectiva do aprendiz em relação à sua situação 
de	fracasso	na	escola.	Na	época,	a	autora	justificou	seu	objeto	de	estudo	devido	não	haver	produções	na	
educação	sobre	alunos	considerados	portadores	de	dificuldades	de	aprendizagem,	 tampouco	pesquisas	
que	abordassem	a	perspectiva	do	aprendiz	sobre	seu	fracasso	e	que	apresentassem	discussões	acerca	dos	
aspectos	relativos	as	condições	de	aprendizagem	dos	mesmos.

Corroborando com o que fora observado por Gomes (2004) e Carvalho (2004), ao ouvir os professores 
dos alunos, Grifo (1996) observou que estes também localizavam nos mesmos a causa do fracasso escolar 
para	 justificar	 sua	não-aprendizagem.	A	autora	 também	extraiu	dos	depoimentos	dos	profissionais	da	
escola	enunciados	carregados	de	preconceito	linguístico	quanto	às	formas	de	manifestações	dos	alunos	e	
seus familiares. Em contrapartida, durante a pesquisa, os alunos demonstravam disposição para realizar as 
tarefas propostas e interesse em aprender, além de tédio em relação ao cotidiano da escola, apontando sua 
improdutividade. Com relação ao porquê da situação de fracasso escolar em que se encontravam, os alunos 
ficavam	em	silêncio.

Cordié	(1996)	já	apontava	algumas	hipóteses	sobre	as	consequências	das	primeiras	dificuldades	diante	
da	não-aprendizagem:	alguns	alunos	não	ficarão	passivos	diante	do	fracasso	e	outros	o	aceitarão	e	se	
identificarão	com	ele.	No	primeiro	caso,	para	contestar	e	compensar	as	situações	de	fracasso,	o	aluno	
apresentará comportamentos, na maioria das vezes indesejáveis, para se fazer notar por outros meios que 
não os escolares (p. 33). Em consequência, surge um sentimento de rejeição ao aluno por aqueles que o 
cerca,	construindo	uma	“reputação”	da	qual	será	difícil	sair.	No	segundo	caso,	também	no	uso	do	corpo,	
o aluno se apresentará numa posição passiva que lhe renderá um possível rotulo de débil ou mau aluno, 
sendo encaminhado para as classes de recuperação. Neste caso, segundo a autora, no que se refere ao 
fracasso, o aluno se habitua a ele, depois se satisfaz com ele e, por fim, lhe será difícil sair dele	(CORDIÈ,	
1996, p.33).

Esteban	(1992)	também	chama	a	atenção	sobre	quando	o	discurso	do	aluno,	deixa	de	anunciar	o	espaço	
para	a	aprendizagem	e	passa	a	afirmar	a	impossibilidade	de	aprender,	no	momento	em	que	a	expressão	
ainda	deixa	de	fazer	parte	do	seu	enunciado:	de	eu ainda não sei escrever, passa para eu não sei. Segundo 
a autora, seria no ainda não sei que residiria a possibilidade de intervenção do professor, para o avanço da 
aprendizagem	de	seus	alunos.	Para	os	professores,	a	expressão	ainda também deve ocupar a função de 
movimento, do inacabado, de algo que está por ser construído, o lugar do conhecimento, do saber.

O dizer dos alunos sobre seus impasses para aprender

O silêncio como resposta para o questionamento sobre o porquê de seu fracasso foi o que motivou Oliveira 
(2004) a desenvolver trabalho de intervenção com alunos de uma escola particular. Apesar de serem de classe 
favorecida,	em	condições	favoráveis	para	a	aprendizagem,	o	fracasso	não	deixou	de	existir.	A	autora	constatou	
através	dos	dizeres	dos	alunos	que	as	dificuldades,	que	a	princípio,	pareciam	ser	de	ordem	pedagógica,	se	
referiam ao erro de ordem subjetiva, resultado de algo que foi recalcado. A autora, baseada no conceito 
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de recalque2,	segundo	a	Psicanálise,	cita	o	caso	de	Alice,	uma	aluna	com	dificuldades	na	matemática,	para	
demonstrar que seus erros não são pela não compreensão de um conceito, mas que seriam como algo que 
retorna do recalcado, portanto, algo da ordem do sintoma; sendo assim, foge ao âmbito pedagógico o trato 
das questões a eles relativas (2004, p.82).

Os casos investigados por Oliveira, foram analisados por Santiago (2005) em sua tese sobre A inibição 
intelectual para a Psicanálise. A autora, a partir da retomada dos estudos de Melaine Klein, Freud e Lacan 
sobre	as	formas	de	inibição,	propõe,	dentre	suas	análises	a	realização	do	diagnóstico	clínico-pedagógico	
como	metodologia	de	intervenção	para	abordar	as	dificuldades	de	aprendizagem	dos	alunos.	O	referido	
diagnóstico busca resgatar a trajetória intelectual do aluno na realização de uma tarefa, até o ponto preciso 
de seu impasse.

Segundo Santiago (2005), além de diagnosticar as causas do fracasso escolar (o que por si só já se apresenta 
como	um	grande	desafio)	faz-se	necessário	tratá-lo,	levando-se	em	conta	a	subjetividade	do	aluno,	a	qual,	
em	alguns	casos,	insistem	em	se	apresentar	como	sintoma.	Segundo	a	autora,	as	tentativas	de	explicação	
do	fracasso	escolar	–	quantitativa	ou	qualitativamente	-,	excluem,	em	sua	maioria,	a	dimensão	do	sujeito,	
na	análise	das	dificuldades	escolares.	Por	dimensão	do	sujeito	a	autora	refere-se	ao	processo	singular	para	
cada aluno, do acesso à leitura e à escrita. Ao não levar em conta o impacto da língua sobre o ser falante, 
corre-se o risco de situar os fracassados em uma mera posição de objeto do conhecimento, produzindo o 
confinamento da subjetividade ao silêncio (2005, p.42).

Na maioria das vezes, o que subsidiam as propostas pedagógicas são diagnósticos que visam marcar o 
déficit	do	processo	de	aprendizagem	do	aluno,	sem,	no	entanto,	conseguir	apresentar	uma	saída	possível	para	
aquele que fracassa. É importante ressaltarmos que os diagnósticos, na maioria das vezes, são elaborados 
somente a partir da interpretação do adulto, podendo ou não corresponder ao impasse que o aluno está 
vivenciando no processo de aprendizagem. Neste sentido, para que consigamos intervir da melhor maneira 
possível	para	o	avanço	da	aprendizagem	dos	alunos,	Santiago	(2005)	afirma	que	o	dizer	dos	mesmos,	sobre	
suas	próprias	dificuldades,	é	que	será	o	ponto	de	partida	fundamental	para	uma	prática	pedagógica	que	os	
auxiliem	na	superação	de	seus	impasses	para	aprender.

Baseada na teoria da inibição intelectual e na clínica pragmática, prática de aplicação da psicanálise, é 
que	as	ações	orientadas	e	coordenadas	por	Santiago,	no	Núcleo	Interdisciplinar	de	Pesquisa	em	Psicanálise	e	
Educação – NIPSE3,	visam	destrinchar	o	sintoma	do	fracasso	escolar	resistente	as	intervenções	pedagógicas.	
Ao propor aos sujeitos da escola um espaço para dizerem sobre o que não vai bem, algo se produz como 
uma resposta, pois pode ser que surja algo novo, no ponto em que, havia um impossível de se dizer, uma 
inibição, um medo ou qualquer outra resposta sintomática que, para se expressar, engendrou uma barreira 
ao saber, um fechamento à aprendizagem	(SANTIAGO,	2015,	p.09).	Uma	das	ações	do	NIPSE	é	a	intervenção	
pedagógica, a qual possibilita, através do diagnóstico clínico-pedagógico, analisar os impasses dos alunos 
diante da aprendizagem e de que ordem que estes seriam: conceitual-pedagógica ou subjetiva.

Os	alunos	participantes	das	ações	do	NIPSE	são	aqueles	sem	diagnóstico,	mas	que	constantemente	são	
encaminhados	aos	serviços	de	saúde,	sem	conseguir	avanços	significativos	ou	uma	resposta	para	seu	fracasso.	
Alguns destes evadem da escola, antes mesmo do ensino médio, e outros permanecem causando grande 
angustia em seus professores, persistindo a pergunta o que esse menino tem?

Segundo	Santiago,	a	cada	geração,	as	crianças	e	os	adolescentes	sofrem	influencias	sociais	e	culturais	e	
passam a se distinguir não só pela modernidade, mas também pelas angustias que tais modos de ver suscitam 
(2015, p.20). À essa forma de estar da criança e do adolescente, se não corresponderem ao modelo esperado 
por	seus	professores,	poderá	surgir	nomeações	para	os	mesmos,	os	identificando	ao	fracasso.	Ser	chamado	

2 Para a Psicanálise a função do recalque é impedir o desprazer que causaria o acesso da ideia (pulsional) à consciência. No momento do 
recalque, a ideia permanece existindo no inconsciente, a palavra no consciente e o afeto circulando pelo aparelho psíquico, buscando 
uma nova descarga e podendo ter vários destinos (FREUD, 1915).

3 Algumas das ações realizadas pelo NIPSE estão apresentadas nos casos descritos no livro O que esse menino tem? (SANTIAGO, 2015).
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de	indisciplinado,	doido,	disléxico,	TDAH	entre	outros,	em	muitos	casos,	será	uma	nomeação	acolhida	pelos	
alunos, restando a estes corresponderem ao lugar que lhes fora determinado pelos adultos.

Uma das formas sintomáticas de fracasso na alfabetização foi constatada por Silva (2008), ao investigar 
o	que	teria	dificultado	ou	estaria	 impedindo	alunos,	entre	8	e	11	anos,	de	terem	acesso	ao	processo	de	
alfabetização.	Segundo	a	autora,	estes	demonstraram	em	seus	dizeres	que	suas	dificuldades	para	escreverem	
se referiam a uma angustia, a um não saber sobre o lugar que ocupavam no desejo do par parental. Tal 
enigma se apresentava deslocado e ancorado, na utilização de algumas letras do próprio nome, produzindo 
fenômenos como: o esquecimento do nome das letras, a utilização das mesmas com outro sentido, além do uso 
inadequado da escrita, perdendo sua função de código social. Desta maneira, a letra não podia ser utilizada 
na escrita de outras palavras, uma vez que lhe era atribuído um sentido inconsciente. Assim, observava-se que 
havia	um	recalcado	e	um	novo	produzido	para	encobri-lo.	Freud	(1901)	já	afirmava	que	em	uma	investigação	
aprofundada, descobre com frequência cada vez maior que os dois elementos enlaçados por uma associação 
externa (o elemento recalcado e o novo) possuem uma ligação de conteúdo (p. 23).

Freud	em	seu	 texto	A	Psicopatologia	da	Vida	Cotidiana	 (1901)	descreveu	 inúmeros	casos	em	que	os	
esquemas mentais inconscientes são acionados frente a algo que produz um mal-estar ao sujeito, ocorrendo 
esquecimentos de nomes e palavras, os lapsos e atos falhos. O autor descreve que os mesmos mecanismos 
que operam nos esquecimentos dos nomes, também atuam nos lapsos de fala, leitura e escrita.

A partir dos encontros realizados durante a pesquisa, Silva (2008) constatou que ao ser ofertado um 
espaço para que o aluno pudesse dizer sobre seus impasses, algo pode ser desvelado através da palavra. 
Desta maneira, o sintoma se desloca da letra, possibilitando ao aluno utiliza-la como código e avançar em 
seu processo de construção da escrita. Assim, surgiram pistas sobre o que poderia estar impedindo alguns 
alunos	de	se	alfabetizarem	na	idade	certa,	uma	vez	que	estes	já	haviam	passado	pelo	1º	ciclo,	referente	à	
alfabetização. Foi em decorrência destes achados, que nossa pesquisa de doutorado propôs investigar se o 
fenômeno do fracasso, desvelado a partir da tríade alfabetização, nome próprio e subjetividade, ocorreria 
desde o início do processo de aquisição da escrita, ou seja, por volta dos 5/6 anos, ou se outros aspectos 
estariam	interferindo	no	aprendizado	dos	alunos.	A	pesquisa	intitulada	“Eu	não	sei	escrever:	o	que	impede	o	
aluno de se alfabetizar na idade certa” consiste em 2 etapas: (a) acompanhamento de três turmas de alunos, 
entre	cinco	e	seis	anos,	durante	o	1º	ano	de	escolarização	e	(b)	aplicação	do	diagnóstico	clínico-pedagógico	
com	aqueles	que	apresentassem	dificuldades	no	avanço	de	sua	hipótese	de	escrita,	durante	o	primeiro	ano.	
As	etapas	da	investigação	foram	desenvolvidas	ao	longo	de	2015	e	no	1º	semestre	de	2016,	respectivamente.

A criança de seis anos diante do saber

Durante	o	1º	ano,	realizamos	3	avaliações	de	escrita:	no	início,	meio	e	final	do	ano	letivo,	além	de	trabalhar	
com os alunos um Caderno de Frequência, o qual tinha o objetivo de lhes proporcionar a atividade diária de 
escrita	do	próprio	nome,	com	a	função	de	identificar	sua	presença,	por	escrito.	Nesta	etapa,	a	primeira	e	a	
última	avaliação	foram	aplicadas	pelas	professoras	referências	e	a	segunda	pela	pesquisadora,	como	uma	
forma	de	inserção	junto	aos	alunos.	Ao	final	deste	ano,	dos	60	alunos	das	três	turmas,	identificamos	que	oito4 
ainda	apresentavam	uma	hipótese	de	escrita	classificada,	por	Ferreiro	(1985),	como	sendo	de	nível	2.	Tal	
nível se caracteriza pela criança ainda não perceber a função da escrita, escrevendo a partir do seu interesse 
subjetivo, independentemente do resultado objetivo de sua produção.

A	segunda	etapa	da	investigação	ocorreu	nos	primeiros	meses	do	2º	ano	do	1º	ciclo	(2016).	Utilizando	
o diagnóstico clínico-pedagógico realizamos, em média, seis encontros com cada criança. As atividades 
desenvolvidas foram relacionadas à função da escrita e hipóteses que cada aluno apresentava, em seu 
processo. Os encontros foram sendo organizados, diante de seus dizeres frente aos impasses para escrever, 
permitindo	a	cada	um	apresentar	suas	indagações.

4 Dos oito alunos, três foram transferidos e somente cinco participaram da segunda etapa da pesquisa.
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Diferentemente do que fora apresentado pelos alunos em situação de fracasso na alfabetização, na 
pesquisa de Silva (2008), as crianças desta investigação queriam aprender a escrever o nome próprio e 
não	apresentavam	qualquer	dificuldade	com	relação	a	escrita	dos	mesmos,	que	sugerissem	haver	algo	da	
ordem de um sintoma. Entretanto, o enunciado eu não sei marcava suas constantes respostas. Por vezes, ao 
serem questionados não sabiam dizer o que não sabiam, como se não conseguissem ter acesso a isso que 
os	incomodava.	No	decorrer	dos	encontros,	foram	apresentando	seu	não	saber	sobre	questões	relacionadas	
aos	enigmas	do	sexual	tais	como	o	que	é	ser	menino	e	menina;	como	nascem	os	bebês;	como	minha	irmã	
estava na barriga da minha mãe e depois apareceu lá em casa; só aprender porque a mãe ensinou tudo para 
ele,	dentre	outras	questões.	Segundo	Freud	(1907),	tais	questões	são	próprias	da	fase	do	desenvolvimento	da	
sexualidade	infantil	em	que	as	crianças	investigadas	se	encontram.

As	indagações	dos	alunos	corroboram	com	Freud	quando	este	afirma	que	a pulsão de saber é atraída, de 
maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa, pelos problemas sexuais, e talvez seja até 
despertada por eles (1905, p.183). Concomitante ao momento de descoberta de uma teoria que responda ao 
enigma	do	sexo,	os	alunos	vivenciam	a	necessidade	de	compreender	a	função	da	escrita.	As	primeiras	análises	
da pesquisa apontam que a cada atividade de escrita que os alunos tinham que resolver, o enunciado não 
sei ganhava contornos de curiosidade, pois não desistiam de querer saber. Devido à falta de consciência e 
informação dos alunos sobre seu processo de aprendizagem com relação à construção da língua escrita e 
ainda não encontrarem respostas para os enigmas, a função da escrita se torna nebulosa, dando espaço para 
que esquemas mentais inconscientes sejam acionados, produzindo efeitos de esquecimentos e lapsos que 
comprometem a compreensão e aprendizagem do código escrito. Será neste momento que o sintoma poderá 
se	ancorar	na	escrita	do	nome	próprio,	enquanto	o	sujeito	busca	uma	resposta	para	a	própria	existência.

Até o momento, os alunos nos têm dito que não há nada que os impeça de aprender, mas que, aos seis 
anos, eles necessitam de outros saberes, para além da escrita.
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Currículo: a reconstrução da proposta  
pedagógica na inclusão escolar do TEA

Sueli do Nascimento
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, – Araçatuba/SP

Resumo: Atualmente,	há	uma	preocupação	com	a	Inclusão	Escolar	daqueles	que	possuem	deficiência.	Diante	
disso, questionar-se-á: Como reconstruir um currículo adaptado com uma proposta pedagógica inclusiva para 
crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista no Ensino Fundamental I? O objetivodeste trabalho é analisar 
o Currículo na perspectiva de reconstrução da Proposta Pedagógica na Inclusão Escolar do TEA. A metodologia 
se baseará em uma revisão de literatura, referente a conceitos sobre Currículo Adaptado/Adequação, como 
também a discussão teórica sobre Inclusão Escolar do TEA, a partir da concepção de Vigotski, Silva, Veiga Neto, 
Sacristán entre outros autores considerados pertinentes nessa temática.
Palavras-chave: Currículo Adaptado. Adequação da Proposta Pedagógica Inclusão Escolar do TEA.

Introdução

O tema em questão, a Inclusão Escolar do TEA: Currículo e adequação da proposta pedagógica, surgiu a 
partir da premissa de que a inclusão escolar é uma das políticas que requer ser rediscutida, como ressalta 
Veiga	Neto	 (2005),	não	bastam	competências	técnicas	para	 lidar	com	as	questões	 inclusivas,	porém	são	
necessárias, o ato de incluir envolve a ordem política, econômica, social e cultural. Como realizar um Currículo 
Adaptado	e	a	adequação	da	proposta	pedagógica?	Nesse	contexto,	as	dificuldades	e	problemáticas	envolvidas	
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a respeito da conceptualização do que é Currículo Adaptado e sua aplicabilidade e a adequação da proposta 
pedagógica são necessidades emergentes.

O objeto desse estudo é o TEA – Transtorno do Espectro Autista que ao longo de sete décadas, segundo 
Léo	Kanner,	psiquiatra	austríaco,	publicou	“Autistic	disturbances	of	affective	contact”	na	revista	“Nervous	
Child Journal” (Kanner M., 1943), descreveu as principais características do Autismo, sendo que apenas em 
1979,	surgiu	o	CID	(Classificação	Internacional	das	Doenças),	denominando-o	entre	os	transtornos	psicóticos.	
(Kramer M., 1979).

No entanto, em 1993, na CID 10, o Autismo foi classificado entre os Transtornos Invasivos do 
Desenvolvimento,	porém	em	2013,	outra	modificação,	o	DSM-51, fez a junção de todos os diagnósticos para 
um	único:	Transtorno	do	Espectro	Autista.

Na perspectiva de especialistas da área, essa alteração seria para facilitar a criação de modelos baseados 
no	desenvolvimento	molecular	e	da	genômica	que	norteiam	as	bases	fisiopatológicas	 relacionadas	ao	
espectro (FRAZIER et al., 2012, p.29).

Diante	das	mudanças	de	termos,	nomenclaturas	e	conceitos	que	ao	longo	de	décadas	influenciaram	o	
olhar	científico,	cabe	analisar	o	que	se	refere	ao	estímulo	educacional,	de	se	rever	o	currículo	para	o	TEA	
e repensar na proposta pedagógica. Aspectos que se acredita serem pautados pelo regimento escolar que 
prevê	a	possibilidade	de	amparo	legal,	de	acordo	com	a	Lei	nº	13.146	“Estatuto	da	Pessoa	com	Deficiência”	
– Lei Brasileira de Inclusão, possibilitando assim, a inclusão do TEA na Unidade Escolar.

A partir desta perspectiva, levanta-se o seguinte questionamento: Como realizar um Currículo Adaptado 
e a adequação da proposta pedagógica?

Com	isso,	há	a	necessidade	de	buscar	pesquisas	científicas,	 legislações	e	diretrizes	educacionais	que	
norteiam o currículo, a avaliação e a docência.

Partindo das necessidades do sujeito em questão, o TEA, é o desenvolvimento de habilidades, a partir da 
convivência com outras crianças para a diminuição da limitação associada à educação: o isolamento social. 
Em relação aos comandos em sala de aula, Bosa (2002) questiona que a problemática não está na ausência 
de	respostas	de	crianças	com	TEA,	mas	muitas	vezes,	à	falta	de	compreensão	do	que	está	sendo	exigido	dela,	
ao invés de uma atitude de isolamento e recusa proposital.

O	desafio	consiste	numa	educação	inclusiva	no	Ensino	Fundamental	I,	sem	ser	homogênea,	mas	que	seja	
para	todos,	sem	representar	apenas	um	único	mundo.	A	legislação	brasileira	incorpora	Leis	e	documentos	que	
difundem e sustentam a inclusão. Essas diretrizes buscam garantir um possível sistema educacional inclusivo, 
considerando-se	as	questões	legais	de	inclusão.	Considera-se	nessa	futura	pesquisa,	repensar	num	currículo	
adaptado, que construa a real igualdade de oportunidades para o TEA.

A	 justificativa	que	 impulsiona	esta	pesquisa	advém	da	 importância	de	 se	 repensar	 sobre	currículo,	
acredita-se	em	repensar	também	a	proposta	pedagógica	e	pontuar,	por	meio	de	investigações	científicas,	e	
de se contribuir em sala às necessidades de crianças com TEA. A necessidade da adaptação curricular e sua 
aplicabilidade, por meio de embasamentos teóricos e atividades selecionadas pelo corpo docente.

TEA: desafios da sala de aula

Observa-que o comportamento do TEA, desde a tenra infância, possui um desinteresse por brinquedos e 
jogos sociais, além de uma certa intolerância a sons, sensibilidade hipo ou hiper-reativo aos estímulos,como 
também resistência a mudança de sua rotina de vida e principalmente a escolar.

Diante	desse	aspecto	mencionado	Williams	e	Wrught	(2008)	desmistificam	a	ideia	de	cura	por	meio	da	
medicina	ou	farmacologia,	e	Marques	et	al.	(2011)	diferencia	o	TEA	de	outras	deficiências,devido	a	resistência	
à	dor,	hipersensibilidade	ao	toque,	reações	exageradas	a	odores,	fascínio	com	certos	estímulos.

1 Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Disponível em http://c026204.cdn.sapo.io/1/c026204cldfile/1426522730/6d77c9965e 
17b15/b37dfc58aad8cd477904b9bb2ba8a75b/obaudoeducador/2015/DSM%20V.pdf
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Nesse aspecto, cabe ressaltar que tais aspectos comportamentais interferem no processo de ensino 
aprendizagem do sujeito em questão, da turma na qual está inserido e respectivamente, do docente 
responsável pela turma, tanto no que se refere a compreensão dessas particularidades, como também no 
ato da relação do objeto de estudo com o sujeito do processo de aprendizagem.

É relevante mencionar que numa perspectiva histórica-pedagógica, no Brasil:

(...)	o	atendimento	às	pessoas	com	deficiência	teve	início	na	época	do	Império,	com	a	criação	de	

duas	instituições:	o	Imperial	Instituto	dos	Meninos	Instituto	dos	Cegos,	em	1854,	atual	Instituto	

Benjamin Constant – IBC, e os Surdos Mudos, em 1857, hoje denominados Instituto Nacional da 

Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto 

Pestalozzi	(1926),	instituição	especializada	no	atendimento	às	pessoas	com	deficiência	mental;	

em	1954,	é	fundada	a	primeira	Associação	de	Pais	e	Amigos	dos	Excepcionais	–	APAE;	e,	em	1945,	

é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação na 

Sociedade	Pestalozzi,	por	Helena	Antipoff.	(MAZZOTTA,	1996,	p.75).

A	 citação	 de	Mazzotta	 (1996)	 contextualiza	 o	 surgimento	 do	 atendimento	 especializado	 e	 de	
instituiçõesespecíficasda	área,	um	contexto	históricoque	se	permite	 iniciar	uma	discussão	a	 respeito	de	
se repensar no currículo, como também na proposta pedagógica, o que se condiz em amparo legal, como 
também	apoio	ao	deficiente	e	contribuição	na	orientação	e	pesquisa	sobre	a	área.

Especificamente,	sobre	os	direitos	do	TEA,	apenas	em	2012,	por	Berenice	Piana2:

Art.	3º	São	direitos	da	pessoa	com	transtorno	do	espectro	autista:

I – a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segu-

rança e o lazer;

II	–	a	proteção	contra	qualquer	forma	de	abuso	e	exploração;

III	–	o	acesso	a	ações	e	serviços	de	saúde,	com	vistas	à	atenção	integral	às	suas	necessidades	de	

saúde,	incluindo:

a)	o	diagnóstico	precoce,	ainda	que	não	definitivo;

b)	o	atendimento	multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e)	informações	que	auxiliem	no	diagnóstico	e	no	tratamento;	(BRASIL,	2012,	p.194)

A	Lei	nº	12.764,	de	27	de	dezembro	de	2012,	expõe	o	direito	do	TEA,	um	marco	histórico;	no	caso	desta	
pesquisa, destacamos o item b,	atendimento	multiprofissional,	 fundamental	para	a	contribuição	nesse	
repensar em novas práticas pedagógicas.

O	desafio	educacional	é	compreender	o	quadro	clínico,	como	também	repensar	na	metodologia,	além	
do	preparo	de	profissionais	da	educação	que	apliquem	o	que	é	previsto	em	lei,	na	tocante	perspectiva	de	
mudança inclusiva.

Neste	contexto,	a	pesquisa	se	direciona	para	a	reflexão	sobre	os	direitos	do	TEA	que	advém	desde	a	
Constituição Federal Brasileira (1988), assim como a LDB (1996) que passou a determinar o dever do Estado 
com a educação. Sendo assim, efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 
que	possuem	deficiência,	preferencialmente	na	rede	regular	de	ensino;	dever	referendado	pelo	Ministério	da	
Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial (FERRAZ, 2009; MONTEIRO, 2009).

2 Berenice Piana: mãe de um paciente autista que lutou pelos direitos do TEA.
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A partir da legalidade proveniente das instâncias que estimulam e baseiam a educação do país, 
compreende-se	que	há	a	necessidade	de	estudos	específicos	sobre	a	área,	como	também	o	incentivo	científico	
para apoiar o corpo docente, coordenação e direção para efetivamente ocorrer a Inclusão Escolar.

Inclusão escolar: currículo e adequação do método de ensino

Nas	últimas	décadas,	a	inclusão	escolar	é	uma	das	políticas	que	requer	ser	rediscutida,	o	desafio	consiste	
numa	educação	inclusiva	sem	ser	homogênea,	mas	que	seja	para	todos,	sem	representar	apenas	um	único	
mundo.

A legislação brasileira incorpora Leis e documentos que difundem e sustentam a inclusão. Entre os principais, 
encontram-se: a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 
n.8069 (BRASIL, 1990), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9394 (BRASIL, 1996), o Plano 
Nacional de Educação – Lei n. 10172 (BRASIL, 2001, 2014), as Diretrizes Nacionais para Educação Especial 
na Educação Básica (BRASIL, 2001), Programa de Educação Inclusiva: direito à diversidade (BRASIL, 2003), 
Programa de Implementação de Salas de Recurso (BRASIL, 2007), Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial (BRASIL, 2009) e o Plano Nacional dos 
Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência-	Viver	sem	Limite	(BRASIL,	2011).	Tais	documentos	baseiam	e	direcionam	
a	garantia	de	um	sistema	educacional	inclusivo,	de	equipamentos	públicos	de	educação	na	acessibilidade	
para	sujeitos	com	deficiência,	incluindo	meio	de	transporte	adequado,	a	ampliação	e	qualificação	da	rede	
de	atenção	à	saúde	da	pessoa	com	deficiência,	em	especial,	os	serviços	de	habilitação	e	reabilitação	(BRASIL,	
2011). (LAPLANE e LIMA, 2016).

Estas	diretrizes	buscam	garantir	um	sistema	educacional	inclusivo,	considerando-se	as	questões	legais	
de	inclusão,	Tesini	e	Manzini	(1999)	afirmam	que	a	inclusão	escolar	envolve	professores	bem	preparados.	
Tal	posicionamento	vai	além	de	uma	definição	para	subsidiar	princípios	e	práticas	para	as	necessidades	
educativas especiais,e sim, repensar num currículo adaptado, que construa a real igualdade de oportunidades 
para o TEA.

Na	opinião	de	Perrenoud	(2000,	p.73),	“praticar	uma	pedagogia	diferenciada	é	fazer	com	que,	quando	
necessário, cada aluno seja recolocado ou reorientado para uma atividade fecunda para ele”. Ainda segundo 
esse	autor,	para	alcançar	isso,	“deve-se	compreender	o	que	se	passa	em	sua	mente,	ou	seja,	entrar	em	relação,	
instaurar um diálogo sobre o saber e a aprendizagem”:

Um dispositivo de pedagogia diferenciada aumenta a probabilidade de que cada indivíduo ou 

cada grupo encontre, na hora certa, um interlocutor bastante disponível e competente para as-

sumir a situação e reorientar seu trabalho, se possível visando uma regulação não somente das 

atividades, mas também dos processos de aprendizagem (PERRENOUD, 2000, p.73).

Sacristán (1998) complementa a ideia de Perrenoud (2000), ao estabelecer que o currículo pode se modelar 
dentro de um sistema escolar e deve se dirigir para determinados professores e alunos, ou seja,repensar na 
realidade	escolar,	o	contexto	predeterminado.	Assim,

A	teorização	sobre	o	currículo	deve	ocupar-se	necessariamente	das	condições	de	realização	do	

mesmo,	da	reflexão	sobre	a	ação	educativa	nas	instituições	escolares,	em	função	da	complexidade	

que se deriva do desenvolvimento e realização do mesmo (SACRISTÁN, 1998, p.16).

O	pensamento	de	Sacristán	 (1998)	 impulsiona	a	 reflexão	da	ação	educativa,	o	que	se	propõe	nesse	
estudo,	dentro	do	conteúdo	programático	do	ano,	no	qual	o	aluno	está	inserido,	como	é	a	aplicabilidade	
desse	processo?	Como	adapto	o	conteúdo	a	realidade	da	criança	deficiente?	O	ato	de	incluir	vai	além	de	
paredes de uma instituição escolar, ou de estabelecer um diálogo relevante na condução do sistema de 
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ensino.	Tal	metamorfose	requer	a	apropriação	do	conceito	de	adaptação,	não	é	a	prontidão	de	conteúdo	
predeterminado de forma homogênea, mas a adequação da atividade ao sujeito, tornando-a acessível para 
que ele compreenda o objetivo da atividade e o porquê da necessidade de aprendê-la.

Metodologia

A	presente	pesquisa,	 se	baseia	em	revisão	bibliográfica,	abordar-se-á	o	currículo,	no	que	se	 refere	a	
reconstrução de práticas pedagógicas para crianças com TEA, incluindo aspectos históricos, como também 
a discussão teórica sobre a Inclusão Escolar.

O	estudo	bibliográfico	foi	desenvolvido	por	meio	de	revisão	sistemática	de	literatura	especializada	(Bossa,	
2002; Mazzota, 1996; Perrenoud, 2000; Sacristán, 1998; Veiga, 2005; Vigotski, 1997; Williams e Wrught, 2008), 
como	também	no	âmbito	legal	específico	da	área	da	deficiência.

Desta	forma,	realizou-se	o	levantamento,	a	identificação,	a	seleção	e	a	análise	de	obras	específicas	dos	
autores citados.

Além	de	obras	específicas,	a	pesquisa	também	ocorreu	em	produções	científicas	brasileiras	publicadas	em	
idioma	nacional,	entre1999	e	2016,	disponíveis	em	bases	de	dados	de	acesso	público,	neste	caso,	no	Scholar	
Google	e	na	Scientific	Electronic	Library	Online	(SCIELO),	e	em	sítios	eletrônicos	de	periódicos	indexados	
no sistema Qualis, nas áreas de Currículo Adaptado; Adequação de Currículo; Inclusão Escolar do TEA que 
atendam	os	critérios	de	inclusão/exclusão.

No	processo	reflexivo	estabeleceu	alguns	critérios	de	extrema	relevância	para	a	pesquisa:	a)	Conceitos	
e	Concepções	sobre	Currículo	(adaptação	e	adequação)	e	Inclusão	Escolar;	b)	TEA	–	Transtorno	Espectro	
Autista;	c)	Publicações	em	Língua	Portuguesa;	d)	Publicações	no	período	de	1999	a	2015.

O período, entre 1999 a 2016, é determinado, a princípio, com intenção de delimitar o foco temporal da 
investigação	dos	artigos	científicos	publicados	sobre	o	tema	em	questão.

Utilizou-se os seguintes descritores: Currículo Adaptado; Adequação de Currículo; Inclusão Escolar do 
TEA,	no	intuito	de	filtrar	a	busca	para	melhor	atender	o	foco	desta	pesquisa.	Nesse	caso,	encontrou-se	para	
embasamento	teórico	deste	projeto	de	pesquisa	356estudos.	Foram	excluídosos	estudosdivergentes	da	área	
da	temática	proposta,	mantendo-se	o	foco	em	publicações	que	atendam	os	critérios	mencionados.

Enfim,	foram	excluídas	344	publicações	que	não	atendiam	os	critérios	citados.
A	partir	dos	procedimentos	realizados	foram	selecionadas	doze	publicações	que	fizeram	parte	da	revisão	

da presente pesquisa: Ferraz, 2009; Frazier, 2012; Giaconi e Rodrigues, 2014; Gomes e Nunes, 2014; Kanner, 
1943; Laplane e Lima, 2016; Marques, 2001; Monteiro, 2009; Silva, 2010; Tesini e Manzini, 1999; Neves et. al, 
2014; Serra, 2009.

Foram observados os títulos, autores e anos de publicação, objetivos, tipos de estudo, instrumentos 
utilizados e principais resultados.

A metodologia realizada a partir da coleta de dados referente aos conceitos de Currículo (adaptação e 
adequação) e Inclusão Escolar, como também a respeito do TEA – Transtorno do Espectro Autista. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa, uma vez que o foco se concentra na análise dos artigos investigados da literatura 
especializada	nas	áreas	de	deficiência	e	currículo,	buscando	evidenciar	o	nível	de	interesse	e	as	perspectivas	
que tem norteado a abordagem desse tema.

Discussões e resultados

A	partir	da	concepção	de	Vigotski	 (1997),	as	dificuldades	das	pessoas	que	possuem	deficiência	estão	
relacionadas	ao	fato	das	condições	materiais	e	instrumentais	estarem	voltadas	para	uma	sociedade	dita	
normal.	Neste	contexto,	o	processo	de	ensino	aprendizagem	de	pessoas	com	deficiência	necessita	de	
instrumentos	específicos,	recursos	adaptados,	além	de	um	trabalho	educativo	com	profissionais	preparados	
para	que	se	realizem	mediações	que	contribuíam	para	o	desenvolvimento.
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Observa-se	que	há	um	amparo	legalrelacionado	a	essa	pesquisa	reflexiva,	mas	em	contrapartida,	uma	
amarra nesse processo. Compreende-se que os resultados dependerão do desenvolvimento e aplicabilidade 
de se repensar no currículo, retomando o pensamentode Veiga Neto (2005), as competências técnicas são 
condições	necessárias,	todavia	para	que	efetivamente	ocorra	a	Inclusão	Escolar,	novos	estudos	necessitam	
ser	despertados	no	campo	científico	e	consequentemente,	executados	na	rotina	escolar.

Há	uma	complexidade	que	envolve	o	currículo	adaptado,	pois	compreender	o	que	é	e	a	ação	resultante	em	
atividades	e	recursos	específicos,	requer	o	aprofundamento	de	pesquisas	que	atinjam	a	temática	a	respeito	
do TEA e suas particularidades.

Na opinião de Silva (2010, p.96), ao descrever a prática de professoras graduadas em Pedagogia, 
especificamente	na	atuação	em	salas	de	aula	regular,	com	alunos	com	deficiência	de	uma	escola	pública	
do sul do Ceará, destaca que a professora:

[...] planeja convencionalmente sua aula e se esforça em distribuir seu tempo e atenção a todos 

os	alunos,	principalmente	com	aqueles	com	deficiências.	Ela	tenta	fazê-los	cumprir	com	os	rituais	

da aula, mantendo o que poderíamos chamar de simulação de acompanhamento de atividades. 

Desse modo cria a falsa impressão de que o aluno ao copiar da lousa, ouvir ou simplesmente 

olhar	em	silêncio	está	aprendendo	o	conteúdo	apresentado	aos	demais.

Nota-se que a aplicabilidade do Currículo adaptado não acontece no relato de Silva (2010), infelizmente, 
a	ideia	do	homogêneo	está	enraizada	no	profissional,	ou	seja,	a	cópia,	o	uso	do	caderno,	a	assertiva	de	que	
todos	tem	que	fazer	as	mesmas	coisas,	independentemente	da	deficiência	que	possui.

Diante	dos	doze	artigos	científicos	pesquisados	e	autores	selecionados,	a	partir	da	coleta	de	dados,	
procedeu-se	o	 início	da	análise	dos	problemas	 relacionados	ao	currículo.	Desde	a	dificuldade	de	 se	
compreender, mas principalmente de repensar em métodos de ensino, desfazer-se de práticas ultrapassadas 
e o dilema da homogeneidade de uma sala de aula.

Nessa	pesquisa	nota-se	a	carência	de	artigos	na	área,	no	que	se	refere	às	argumentações	e	discussões	
pertinentes,	o	estudo	se	limita,	a	princípio	em:	Frazier	(2012)	e	Kanner	(1943)	discorrem	sobre	as	alterações	
na	classificação	e	na	nomenclatura	referente	ao	TEA;	Williams	e	Wrught	(2008)	afirma	que	o	TEA	não	possui	
cura e sim uma condição; Marques et al., (2011) descreve as características comportamentais e sensoriais; 
Mazzotta	(1996)	situa	historicamente	o	surgimento	de	instituições	especializadas;	Vigotski	(1997)	discute	
a	dificuldades	das	pessoas	que	possuem	deficiência	e	as	condições	materiais;	Silva	(2010)	relata	a	prática	
de professoras; Veiga Neto (2005) destaca que não basta competências técnicas; Tesini e Manzini (1999) 
afirmam	que	a	inclusão	escolar	envolve	professores	bem	preparados;	Perrenoud	(2000)	exemplifica	uma	
prática pedagógica diferenciada; complementando com a ideia de Sacristán (1998) que o currículo pode se 
modelar dentro de um sistema escolar; (FERRAZ, 2009; MONTEIRO, 2009) ressaltam o dever referendado pelo 
Ministério	da	Educação;	(LAPLANE	e	LIMA,	2016)	analisam	as	leis	que	amparam	o	deficiente.

Diante disso, questiona-se ainda: como reconstruir um currículo adaptado com uma proposta pedagógica 
inclusiva para crianças com TEA – Transtorno do Espectro Autista no Ensino Fundamental I?

Acredita-se	que	as	dificuldades	e	problemáticas	envolvidas	a	 respeito	da	conceptualização	do	que	é	
Currículo Adaptado e sua aplicabilidade, é uma necessidade emergente. Destaca que se requer uma discussão 
aprofundada sobre o modo como ele deve ser introduzido na escola atual, cabe saber e se rediscutir os direitos 
e	deveres	do	deficiente,	como	também	rever	posturas	profissionais.

Conclusão

A temática requer novas pesquisassobre o processo do ato de incluir que vai além de promover a abertura 
de	portões	das	instituições	escolares,	abrange	mais	que	paredes	de	uma	sala	de	aula	ou	de	professores	e	
colegas de turma, convivendo com todos em igualdade de ensino.
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Acredita-se	que,	a	partir	dessa	pesquisa	tal	“igualdade	no	ensino”	é	enfrentar	as	dificuldades	encontradas	
no processo de inclusão, desde a inserção do Currículo Adaptado que deve ser impreterivelmente considerado 
em sua criação e implantação nos projetos de uma Unidade Escolar, como também rever a proposta 
pedagógica.

O currículo ensina? A escola apresenta um currículo (oculto), de forma não declarada, ensina modus 
operandi	e	modus	vivendi	às	gerações	mais	jovens?	Claramente,	as	relações	devem	ser	reestabelecidas	no	
processo de ensino-aprendizagem, e consideram-se os ideais sociocultural-econômicos relevantes para se 
alcançar a essência de um currículo adaptado.

Nesse	aspecto,	demandará	um	esforço	significativo	na	proposta	de	inclusão	educacional	e	o	Currículo	
Adaptado, pois poucos estudos pontuais enfatizam esse processo para crianças com TEA, sendo assim, as 
assertivas devem ser mais aprofundadas.

Conclui-se	que	o	desafio	é	a	prática	e	viabilidade	de	se	permitir	o	novo,	a	diversidade	temática,e	a	proposta	
pedagógica de se recriar atividades que incorporam a realidade escolar e consequentemente, contribuir para 
a construção do conhecimento do sujeito.
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Resumo: O objetivo desse artigo é problematizar um projeto desenvolvido por meio do Programa Institucional 
de	Bolsas	de	 Iniciação	a	Docência	–	PIBID.	O	projeto	nomeado	de	Experimentos	Científicos	aconteceu	no	
primeiro	semestre	de	2015	na	instituição	E.B.M	Alberto	Stein,	com	a	turma	do	2ºano	do	Ensino	Fundamental.	A	
partir dos resultados positivos que esse projeto mostrou em relação ao processo de Alfabetização e Letramento, 
decidiu-se	relatar	essa	experiência.	Sua	metodologia	é	qualitativa	e	os	instrumentos	para	produção	de	dados	
foram	fotografias	e	diário	de	campo.	A	pesquisa	de	campo	teve	como	sujeitos	os	estudantes,	supervisores	e	
bolsistas do PIBID-FURB. Utiliza-se como aporte teórico os seguintes autores: Soares (2005) e Kleimann (2005) 
para os processos de alfabetização e letramento e Behrens (2013), que nos orienta sobre como ensinar por meio 
de	projetos.	A	partir	das	análises	dos	dados	observa-se	que	o	PIBID	proporciona	aos	estudantes	experiências	
metodológicas de caráter inovador e interdisciplinar.
Palavras-chave: Alfabetização.	Experimento	Científico.	Letramento.

Introdução

Conforme a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES, o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica. As bolsas são concedidas aos estudantes de licenciatura 
que passam por um processo de seleção de acordo com cada Instituição de Educação Superior – IES que tem 
parceria	com	escolas	de	Educação	Básica	da	Rede	Pública	e	Ensino.	Os	objetivos	do	programa	conforme	a	
CAPES (2008) são: Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. Contribuir para 
a valorização do magistério. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação superior e educação básica. Inserir os licenciandos no cotidiano 
de	escolas	da	rede	pública	de	educação,	proporcionando-lhes	oportunidades	de	criação	e	participação	em	
experiências	metodológicas,	 tecnológicas	e	práticas	docentes	de	caráter	 inovador	e	 interdisciplinar	que	
busquem	a	superação	de	problemas	identificados	no	processo	de	ensino-aprendizagem.	Incentivar	escolas	
públicas	de	educação	básica,	mobilizando	seus	professores	como	coformadores	dos	 futuros	docentes	e	
tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério. Contribuir para a articulação 
entre	teoria	e	prática	necessárias	à	formação	dos	docentes,	elevando	a	qualidade	das	ações	acadêmicas	nos	
cursos de licenciatura.

Com	a	realização	do	projeto:	Experimentos	Científicos,	foi	possível	analisar	os	objetivos	do	PIBID	descritos	
acima e efetivá-los na Instituição de ensino onde o projeto foi desenvolvido. Esse e outros projetos são 
desenvolvidos sob orientação de um docente da licenciatura, de um professor da escola e dos estudantes 
(bolsistas).	Segue	uma	 tabela	para	melhor	contextualização	sobre	 todas	as	modalidades	de	bolsas	do	
Programa.
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Tabela 1 – Modalidades de Bolsa

Bolsistas Descrição das bolsas

Iniciação a docência Estudantes de licenciatura das áreas abrangidas pelo subprojeto.

Supervisão Professores	de	escolas	públicas	de	educação	básica	que	supervisionam,	
no	mínimo,	cinco	e,	no	máximo,	dez	bolsistas	da	licenciatura.

Coordenação de área Professores da licenciatura que coordenam os subprojetos.

Coordenação de área de gestão 
de processos educacionais

Professor	da	licenciatura	que	auxilia	na	gestão	do	projeto	na	IES.

Coordenação Institucional Professor da licenciatura que coordena o projeto Pibid na IES. Permitida 
a concessão de uma bolsa por projeto institucional.

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, disponível em: <http://www.capes.gov.br/educacao-basica/
capespibid/relatorios-e-dados>	Acesso	em:	07	de	Jan.	de	2017.

No subprojeto de alfabetização e letramento tem-se um total de 19 bolsistas, 3 professoras (supervisoras) e 
1 coordenadora de área. Assim como salienta a coordenadora de área Rita Buzzi Rausch em uma rede social, 
ao	contextualizar	o	subprojeto	de	Alfabetização	e	Letramento	do	PIBID-FURB,	indaga	que	o	subprojeto	que	
perpassa pelo PIBID no curso de Pedagogia, tem como objetivo integrar saberes e fazeres docentes entre 
a Educação Básica e a Universidade, especialmente no que se refere à alfabetização e ao letramento dos 
estudantes. Esse subprojeto iniciou suas atividades no ano de 2010, com inserção nas escolas de Educação 
Básica	em	2011.	No	ano	de	2011	e	2012	optou-se	em	desenvolver	o	projeto	em	escolas	públicas	com	baixo	
IDEB e a partir do ano de 2013 em escolas que desenvolviam propostas inovadoras de Alfabetização e 
Letramento. Os projetos desenvolvidos nas escolas foram selecionadas a partir de um processo de diálogo 
entre coordenação, supervisão, licenciandas bolsistas e estudantes envolvidos.

Os	temas	abordados	nas	diferentes	turmas	envolveram	estudos	acerca	de	diferentes	gêneros	textuais	e	
ludicidade, sempre integrando o processo de alfabetização e letramento. O presente artigo está estruturado 
em	cinco	movimentos:	o	primeiro	aborda	a	introdução,	contextualizando	o	PIBID,	o	segundo	as	questões	
teóricas, sintetizando como ensinar por meio de projetos, como partir do conhecimento prévio dos estudantes 
para	um	conhecimento	científico	e	uma	contextualização	sobre	a	alfabetização	e	o	letramento.	No	terceiro	
movimento	apresenta-se	a	metodologia.	O	penúltimo	analisa-se	as	fotografias	e	o	diário	de	campo.	Conclui-
se	com	as	considerações	finais.

Alfabetização e o letramento

O	subprojeto	de	Alfabetização	e	letramento	do	PIBID-FURB	proporciona	aos	bolsistas	IDS	reflexões	e	
discussões	para	que	se	entenda	os	conceitos	de	alfabetização	e	letramento,	isso	faz-se	a	partir	dos	estudos	
teóricos e das práticas desenvolvidas através de projetos. Um dos autores que permanece sempre presente 
nas	conversas	do	grupo	é	a	Magda	Soares.	Em	seus	diversos	textos	ela	nos	mostra	caminhos	para	pensar-se	
a	alfabetização	e	o	letramento.	Um	dos	textos	é	de	suma	relevância	para	o	presente	artigo,	esse	escrito	por	
Magda	Becker	Soares	e	Antônio	Augusto	Gomes	Batista,	titulado,	Alfabetização	e	Letramento	(2005).	Esse	texto	
traz com tamanha objetividade os estudos sobre a alfabetização e o letramento. É possível com ele entender 
algumas das curvas do caminho que nos leva de fato ao conhecimento aprofundado sobre a temática. Parte-
se então de como esse entendimento se consolidou nesse subprojeto. Os autores mencionados nos revelam 
em	dois	trechos	do	texto	apontamentos	para	o	conceito	de	alfabetização	e	letramento:

O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação 

da	linguagem	humana,	a	escrita	alfabético	ortográfica.	O	domínio	dessa	tecnologia	envolve	um	

conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento desse sistema 

de representação quanto às capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos 

e equipamentos de escrita. (SOARES, 2005, p.24)
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Para	que	 fique	mais	 contextualizado,	os	 autores	 explicam	no	 texto	que	esses	 conhecimentos	e	
procedimentos	para	a	escrita	alfabética	ortográfica	é	um	sistema	de	representação	que	se	distingue	de	outros	
sistemas de representação, como o desenho que representa certas propriedades do signo linguístico e sua 
utilização	envolve	uma	automatização	das	relações	entre	o	escrito	e	aquilo	que	representa.	Já	as	capacidades	
motoras e cognitivas são as habilidades de ler e escrever seguindo a direção correta da escrita na página, 
habilidades	de	uso	de	instrumentos	de	escrita,	por	exemplo:	lápis,	caneta,	borracha,	régua,	etc.	Aprendizagem	
de	uma	postura	corporal	adequada	na	leitura	e	na	escrita,	aprendizagem	da	caligrafia.

Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representação da linguagem humana que 

toma como objeto de representação inicial os sons da fala, mas, posteriormente, para anular a 

variação	linguística,	tende	a	se	afastar	da	fala	por	meio	da	ortografia.	Apesar	de	mais	completa,	

essa	definição,	porém,	ainda	insatisfatória.	Não	aprendemos	esse	objeto	em	si	mesmo,	mas	no	

interior	de	processos	de	leitura	e	de	escrita.	Isso	significa	que	capacidades	ou	procedimentos	

como,	por	exemplo,	reconhecer	letras,	categorizar	letras	grafadas	de	forma	diferente,	realizar	

processos	de	análise	e	síntese	de	sílabas	e	palavras,	adquirir	fluência	em	leitura	e	rapidez	na	es-

crita,	são	também	importantes	dimensões	daquilo	que	aprendemos	quando	nos	alfabetizamos.	

(SOARES, 2005, p.43)

Para	Soares	(2005),	a	sociedade	atual	é	extremamente	grafocêntrica,	ou	seja,	centrada	na	escrita	exigindo	
o	saber	utilizar	a	 linguagem	escrita	nas	 situações	em	que	esta	é	necessária,	 ler	e	produzir	 textos	com	
competência. E é para essa nova dimensão da entrada no mundo da escrita que se cunhou uma nova palavra, 
letramento. O conceito designa, então, o conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades envolvidos no 
uso da língua em práticas sociais e necessárias para uma participação ativa e competente na cultura escrita. 
Portanto, na atual conjuntura, a sociedade demanda que as pessoas sejam alfabetizadas e letradas.

Além dos conceitos até o momento mencionados, Kleiman Soares e Kleiman falam sobre o conceito 
de escrita e leitura, pois são elementos presentes no letramento. Para Soares (2005), leitura e escrita são 
fenômenos,	muito	diferentes,	com	conceitos	complexos,	pois	são	constituídos	de	uma	multiplicidade	de	
habilidades, comportamentos e conhecimento. Segundo a autora pode-se apresentar níveis ou tipos de 
leitura	e	escrita	dependendo	das	necessidades	de	cada	um	e	de	seu	do	contexto	social	e	cultural,	como	
por	exemplo,	uma	pessoa	pode	ser	capaz	de	ler	um	gibi	e	não	conseguir	ler	um	romance	editorial.	Para	
Kleiman (2005) a leitura e a escrita são práticas sociais da linguagem que se complementam. As estratégias 
de	 leitura	e	escrita	se	modificam	diante	das	alterações	de	um	objetivo,	mobilizando	saberes	e	 recursos	
segundo	as	características	da	prática	situada,	pois	as	diversas	maneiras	de	ler	e	escrever	modifica	de	acordo	
com	as	diferentes	instituições.	Em	algumas	situações	uma	pessoa	pode	dominar	a	escrita	e	apresentar	total	
dificuldade	em	produzir	um	texto.

No decorrer do projeto o processo de aquisição da leitura e da escrita foram tornando-se cada vez mais 
visíveis,	pois	eram	proporcionados	aos	estudantes	diferentes	portadores	de	texto,	ao	longo	de	um	projeto	
didático no qual as atividades estavam relacionadas ao que os estudantes gostariam de aprender, tornando 
uma	aprendizagem	mais	significativa.	Quando	entende-se	o	processo	da	alfabetização	e	do	letramento,	pode-
se	compreender	melhor	a	metodologia	por	meio	de	projetos	didáticos,	essa	portanto	será	contextualizada	
adiante.

Ensinando e aprendendo por meio de projetos

O	projeto	teve	início	a	partir	das	expectativas	do	grupo,	no	qual	alguns	estudantes	apontaram	em	seus	
registros	(fala,	escrita	e	pictografia),	o	interesse	em	desenvolver	propostas	de	investigação.	Um	dos	estudantes	
ao	relatar	o	que	gostaria	de	trabalhar	durante	o	semestre	escreveu:	“Queria	muito	investigar	as	coisas	na	
escola com a lupa que meu pai tem em casa”. Percebe-se durante os relatos descritos no diário de campo a 
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curiosidade e vontade que os estudantes aparentavam diante das tentativas de saber o que eles realmente 
gostariam	de	desenvolver	durante	aquele	semestre.	Segundo	Behrens	(1996,	p.39),	“A	metodologia	de	projetos	
demanda	por	parte	do	professor	orientar,	oportunizar	situações	de	inovação	e	criatividade	envolvendo	os	
discentes, favorecendo, dessa maneira, o processo de diálogo e construção do conhecimento, aliada ao 
posicionamento crítico, criativo e transformador.”

Aliando	a	teoria	à	prática	pretende-se	a	partir	desse	projeto	“Experimentos	Científicos”	despertar	ainda	
mais a curiosidade dos estudantes, instigando o desejo da investigação, estimular o gosto pela ciência 
oportunizando	o	conhecimento	significativo	de	conceitos	científicos.	Além	disso,	o	projeto	visa	possibilitar	ao	
estudante o levantamento de hipóteses, ensinando o estudante a partir daquilo que ele já sabe, construindo 
o	conhecimento	acerca	da	alfabetização	científica	na	perspectiva	do	letramento	funcional.

O projeto pode favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares 

em	relação	“ao	tratamento	da	informação”	e	em	relação	entre	os	diferentes	conteúdos	“em	tor-

no de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 

transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento 

próprio”.	(HERNANDEZ,	1998,	p.61)

O	objetivo	geral	do	projeto	é	aproximar	os	estudantes	aos	assuntos	científicos	e	discutir	conhecimentos	do	
senso	comum	ao	científico.	Os	objetivos	específicos	propostos	para	esse	projeto	foram:	realizar	observações;	
formular perguntas e hipóteses sobre o assunto em estudo; comunicar, de modo oral, escrito ou por meio 
de	desenhos;	 realizar	experimentos	científicos;	 levantar	e	organizar	dados	coletados;	 realizar	pesquisas	
em	diferentes	portadores	de	 texto,	 incluindo	consultas	na	 internet;	desenvolver	conteúdos	conceituais,	
procedimentais	e	atitudinais;	reconhecer	a	atividade	experimental	como	um	dos	recursos	a	serem	utilizados	
no processo de investigação; valorizar a interação e a cooperação; aprimorar a escrita e a leitura a partir das 
diferentes propostas que serão possibilitadas pelo projeto.

Metodologia

A pesquisa de campo realizou-se na E.B.M Alberto Stein, durante o primeiro semestre de 2015, com a 
turma	do	2º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Ao	total	soma-se	27	estudantes,	1	supervisora	e	1	bolsista	do	curso	
de	Pedagogia.	Os	instrumentos	para	produção	dos	dados	foram	fotografias	e	diário	de	campo.	Os	sujeitos	
da	pesquisa	foram	os	estudantes	participantes	do	projeto.	No	diário	de	campo	a	bolsista	fazia	observações	
durante as aulas nos dias em que acompanhava aquela turma e registrava alguns acontecimentos.

As	falas	anotadas	no	diário	de	campo	foram	de	extrema	essência	para	o	relato	de	como	acontecia	o	projeto	
Experimentos	Científicos.	As	fotografias	também	são	de	suma	relevância	na	metodologia	abordada,	pois	no	
decorrer	do	dia	tanto	a	bolsista	quanto	a	supervisora	registravam	diferentes	momentos	através	de	fotografias	
e estas depois eram analisadas com o intuito de observar cada detalhe que na correria do momento registrado 
não	podia	ser	contemplado.	“Trazer	a	fotografia	para	o	cenário	da	educação	significa	desmantelar	processos	
arraigados, porém felizmente isso já vem ocorrendo há certo tempo e em instâncias variadas, pois a presença 
da	Fotografia	na	História	da	Educação	amplia	as	metodologias	de	ensino.”	(CAMPANHOLI,	2014,	p.7).

A	seguir	inicia-se	as	análises.	Quem	inventou	o	nome	‘Experimentos	Científicos”	para	o	projeto?	Essa	é	uma	
ótima	pergunta	para	contextualizarmos	a	importância	da	participação	dos	estudantes	e	da	possibilidade	de	
aprendermos a partir daquilo que já sabemos. Conforme Behners (2006), a escolha do tema do projeto é o 
ponto	de	partida	para	a	definição	de	uma	metodologia	de	projeto,	esse	deve	ser	um	trabalho	dialógico,	crítico	
e	reflexivo,	que	consiga	agregar	o	grupo.	No	primeiro	dia	de	aula	fez-se	uma	roda	de	diálogos	para	saber	dos	
estudantes o que esses gostariam de estudar durante o semestre. Para que a decisão de um não interferisse 
na	decisão	de	outro,	decidiu-se	que	os	estudantes	fariam	um	desenho	e/ou	uma	frase	explicando	o	assunto	
desejado	a	ser	explorado.	Por	fim,	através	de	um	gráfico	ficou	claro	que	a	maioria	relacionava	questões	de	
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investigação,	curiosidade,	alguns	até	relatando	questões	científicas.	Foi	sugerido	portanto	um	projeto	que	
tivesse	a	possibilidade	de	envolver	essas	ações:	a	investigação,	a	curiosidade,	as	questões	científicas	entre	
outras.	Por	meio	de	uma	votação	foi	escolhido	o	nome	do	projeto:	experimentos	científicos.

Para	um	melhor	entendimento,	fez-se	alguns	experimentos	científicos	durante	o	projeto,	esses	aconteciam	
da	seguinte	maneira:	trazia-se	para	a	sala	alguns	experimentos	possíveis	para	serem	realizados	no	espaço	
da escola, eram escolhidos apenas um a cada quinze dias, assim que escolhido os estudantes junto com 
a bolsista e a professora (supervisora) faziam uma pesquisa mais detalhada de como era realizado um 
determinado	experimento,	em	seguida	era	sempre	questionado	tudo	o	que	os	estudantes	sabiam	sobre	o	
assunto, as falas eram escritas pela supervisora, enquanto a bolsista conversava com o grupo. A partir desses 
conhecimentos	iniciava-se	o	estudo.	Conforme	um	dos	autores	que	possibilita	a	reflexão	sobre	a	importância	
do	conhecimento	prévio,	“O	fator	mais	importante	que	influi	na	aprendizagem	é	aquilo	que	o	aluno	já	sabe.	
Isto deve ser averiguado e o ensino deve depender desses dados” (MIRAS, 2006. p.66). Esses conhecimentos 
são contemplados nesse projeto, pois acredita-se que os estudantes têm a capacidade de aprender um novo 
conteúdo	utilizando	seus	conhecimentos	prévios,	tornando	esses	ainda	mais	significativos	na	aprendizagem	
da leitura e da escrita.

Análises

Considerações a partir das imagens produzidas durante o projeto.
A	seguir	analisar-se-á	três	imagens,	aliando	com	as	questões	teóricas	já	abordadas	no	decorrer	do	artigo	

e os registros do diário de campo. Na primeira foto, a análise trata de uma roda de conversa realizada entre 
os	estudantes,	a	bolsista	e	a	supervisora	do	projeto	Experimentos	Científicos,	está	que	acontecia	antes	da	
realização	de	um	experimento.	Aconteciam	alguns	questionamentos	referentes	ao	experimento	que	seria	
realizado naquele dia e assim instigava-se a curiosidade dos estudantes para o que de fato aconteceria no 
decorrer	da	experimentação.

Nesse momento a bolsista aproveitava para anotar em seu diário de campo as falas dos estudantes, essas 
eram	anotadas	antes,	durante	e	após	a	realização	do	experimento.	A	segunda	imagem	trata	de	dois	estudantes	
realizando	o	procedimento	de	um	experimento	científico	e	a	terceira	analisa	os	estudantes	observando	o	
mesmo	experimento	realizado	na	imagem	anterior.

Imagem 1 – Estudantes do PIBID-FURB do subprojeto de Alfabetização e letramento envolvidos no projeto 
Experimentos	Científicos.

Fonte: Foto produzida pela supervisora do projeto
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A	nova	realidade	da	sociedade	do	conhecimento	tem	desafiado	o	professor	a	repensar	a	prática	pedagógica	
e	se	tornar	um	investigador,	articulador,	mediador	e	pesquisador	crítico	e	reflexivo.	Nesse	contexto,	além	
de	um	profissional	competente,	precisa	 tornar-se	um	cidadão	autônomo	e	criativo	que	saiba	solucionar	
problemas	e	manter	constante	iniciativa	para	questionar	e	transformar	a	sociedade.	(BEHRENS,	2006).	Tanto	
o professor quanto o estudante tem a possibilidade de criar, aprender e ensinar juntos, com a metodologia 
de projeto o estudante pode escolher o que realmente lhe chama atenção, algo que ele gostaria de estudar.

Essa	imagem	traz	um	dos	momentos	do	projeto	Experimentos	Científicos	do	Subprojeto	de	Alfabetização	
e	Letramento	do	PIBID–FURB.	Nesse	momento	a	bolsista	 faz	o	 seguinte	questionamento:	 “O	que	é	um	
experimento	científico?”	Observa-se	na	imagem	que	as	crianças	levantam	a	mão	para	falar,	muitas	querem	
expor	o	que	lhes	foi	indagado.	No	diário	de	campo	há	duas	falas,	de	estudantes	diferentes	nesse	momento.	
Estudante nº1: “Acho que experimento científico são aquelas experiências que os cientistas fazem para dizer 
se é verdade ou mentira”. Estudante nº2: “São aquelas coisas coloridas que os cientistas fazem em potes de 
vidro e que saem bastante fumaça”.

A partir da fala e do conhecimento prévio dos estudantes sobre o assunto a ser estudado é possível 
possibilitar	maior	curiosidade	e	interesse	em	avançar	para	o	próximo	passo.	No	caso	desse	projeto	primeiro	
fazia-se a roda de conversa justamente para adquirir o conhecimento prévio dos estudantes, em seguida o 
experimento	era	realizado	passo	a	passo	com	os	estudantes	e	ao	final	fazia-se	a	socialização	do	experimento	
para	saber	qual	conhecimento	novo	o	estudante	adquiriu	durante	aquela	aula.	Seguimos	então	para	a	próxima	
imagem.

Imagem 2 – Estudantes do PIBID-FURB do subprojeto de Alfabetização e letramento participando de um 
Experimento	Científico.

Fonte: foto produzida pela supervisora do projeto

Os	estudantes	demonstram	interesse	em	querer	participar	da	aula,	estar	no	“lugar”	do	professor,	o	lugar	
que lhe é imposto desde a invenção da chamada Escola. Eles querem aprender, mas também querem ensinar 
e quando essa relação de aprender e ensinar perpassa tanto pelo professor quanto pelo estudante, a relação 
de	aprendizagem	fica	mais	significativa	para	ambos.	Como	dizia	Paulo	Freire:	“Quem	ensina	aprende	ao	
ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1999, p.25).

Esse projeto oportunizou uma aprendizagem coletiva, a licencianda (bolsista), a professora (supervisora) 
e	os	estudantes	 faziam	as	pesquisas	 juntos,	desde	a	escolha	de	qual	experimento	seria	 realizado	até	o	
desenvolvimento	e	discussão	do	mesmo.	Na	imagem	2	observa-se	dois	estudantes	realizando	um	experimento	
científico,	a	 reação	da	estudante	à	direita	é	de	 total	concentração	para	saber	o	 resultado	daquilo,	 já	o	
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estudante	à	esquerda	aparenta	um	 leve	sorriso	em	seu	 rosto	como	quem	diz:	 “acho	que	deu	certo”.	A	
licencianda	(bolsista)	atrás,	aparenta	acompanhar	a	ação	dos	estudantes	e	fica	observando	o	resultado	do	
experimento.	Por	fim,	a	seguir	a	análise	da	última	imagem.

Imagem 3 – Estudantes do PIBID-FURB do subprojeto de Alfabetização e letramento em roda observando 
um	Experimento	Científico.

Fonte: Foto produzida pela supervisora do projeto.

Algo acontece, olhos vidrados, sorrisos, estranhamentos, espantos, ansiedade, são algumas das diferentes 
expressões	observadas	através	da	imagem.	Percebe-se	uma	expectativa	entre	o	grupo,	realizava-se	um	dos	
experimentos.	Aparentemente	o	anseio	era	para	saber	o	que	de	fato	aconteceria.

Considerações a partir do diário de campo.
O diário de campo é um instrumento para coleta de dados muito preciso, nele é possível registrar, 

falas,	expressões,	movimentos	e	acontecimentos	que	são	observados	no	decorrer	do	projeto.	Usa-se	esse	
instrumento nesse artigo apenas para registrar a partir dos estudantes o retorno do projeto. Inicia-se então 
com um breve relato do dia 23 de junho de 2015:

“Último dia de aula referente ao primeiro semestre de 2015, a professora (supervisora) inicia a 

aula e após alguns movimentos convida o grupo a fazer uma plenária. A pauta de discussão era 

sobre o projeto Experimentos Científicos, os estudantes falaram quais expectativas tinham ou não 

sido alcançadas. Enquanto a professora (supervisora) fazia as perguntas, a licencianda (bolsista) 

registrava tudo em seu diário, por fim foi solicitado que os estudantes fizessem uma avaliação 

geral do projeto a partir da seguinte temática: Conte-me qual é seu parecer referente ao projeto?”

Após	um	trecho	sobre	os	acontecimentos	do	último	dia	do	projeto,	observa-se	agora	a	fala	do	grupo:

“Gostei	muito	desse	projeto,	porque	fizemos	vários	experimentos”.	(Estudante	1)

“Gostei	muito,	porque	a	gente	trabalhou	em	grupo	e	nos	divertimos	muito”.	(Estudante	2)

“Gostei	muito,	e	o	meu	experimento	preferido	foi	o	do	balão,	que	eu	participei”.	(Estudante	3)

“Gostei	muito,	por	que	fiz	um	vulcão”.	(Estudante	4)
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“Gostei	do	projeto,	mas	não	gostei	quando	o	Thiago	apertou	o	ovo”.	(Estudante	5)

“Eu	gostei	da	lupa,	por	que	foi	a	gente	que	usou”.(Estudante	6)

“Gostei	muito	dos	experimentos,	eles	pareciam	mágicas”.	(Estudante	7)

“Eu	gostei	mais	do	experimento	da	lupa,	porque	as	coisas	pequenas	ficaram	grandes”.	(Estudante	8)

“Eu	gostei	mais	do	foguete,	porque	parecia	de	verdade”.	(Estudante	9)

“Gostei	muito,	porque	nós	fomos	lá	fora	ver	os	animais	com	a	lupa”.	(Estudante	10)

“Gostei	do	experimento	do	foguete,	porque	o	meu	foguete	decolou”.	(Estudante	11)

“Gostei	muito	do	experimento	das	cores”.(Estudante	12)

Conclui-se	então	as	análises	com	o	retorno	dos	estudantes	referentes	ao	projeto	experimentos	científicos.

Considerações finais

Como resultados do presente artigo evidenciamos que os licenciandos (bolsistas) e os professores 
(supervisores)	tiveram	uma	troca	de	experiências	que	possibilitou	a	ampliação	de	conhecimentos	acerca	
do processo de ensinar e de aprender dos envolvidos. Os resultados apontam também uma aprendizagem 
significativa	acerca	da	leitura	e	da	escrita	dos	estudantes	e	das	professoras	(supervisoras)	e	licenciandas	
(bolsistas) em relação às propostas pedagógicas que visa alfabetizar letrando. Conclui-se então que o projeto 
descrito	nesse	artigo:	Experimentos	Científicos	foi	desenvolvido	de	maneira	interdisciplinar	e	proporcionou	
aos estudantes, maior interação, despertou a curiosidade, o interesse pela investigação e possibilitou o 
levantamento	de	hipóteses	construindo	conhecimentos	acerca	da	alfabetização	científica	na	perspectiva	
do letramento funcional.
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Participação da criança nos anos iniciais do Ensino Fundamental:  
a alfabetização transversalizada pela ludicidade

Cláudia Dantas de Medeiros Lira
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Resumo: O estudo está pautado em discorrer sobre a participação da criança no processo de alfabetização tendo 
como	foco	principal	a	ludicidade	no	ensino	da	leitura	e	escrita,	experiência	vivenciada	numa	turma	de	1º	ano	
do	ensino	Fundamental.,	A	prática	registrada,	que	envolve	a	musicalidade	através	do	uso	de	canções	infantis,	
é	associada	também,	de	modo	reflexivo,	à	importância	da	mediação	do	professor	nas	experiências	educativas,	
considerando os direitos de aprendizagens instituídos para orientar os processos educacionais nessa etapa 
de ensino. Tendo como fundamentos teóricos, estudos que versam sobre alfabetização e ludicidade, o artigo 
aborda	ainda	orientações	apresentadas	em	documentos	orientadores	e	mandatórios,	cujo	objetivo	é	auxiliar	
os educadores com vistas a garantir a apropriação da aprendizagem pela criança.
Palavras-chave: Participação. Alfabetização. Ludicidade.

Participação da criança

As	formas	como	a	sociedade	contemporânea	tem	se	organizado	exige	um	redimensionamento	dos	modos	
como	as	 instituições	educacionais	vem	definindo	suas	propostas	curriculares	e	consequentemente,	 suas	
práticas educativas, também no que se refere ao processo de alfabetização das crianças.

É	importante,	porém,	analisar	as	condições	e	oportunidades	que	lhes	são	oferecidas	para	que	participem	
de tais práticas considerando como referenciais, seus anseios, possibilidades e o que é lhes é necessário, 
cujas	proposições	a	esse	respeito,	perpassamtambém	por	um	amplo	olhar	quanto	à	concepção	de	criança.

Por meio dos argumentos os quais se desdobrarão o esboço em questão, a concepção de criança assumida 
é de um sujeito, que embora na mais tenra idade, como os demais e tendo suas características próprias, se 
desenvolve no espaço em que vive, considerando-se assim, como parte da história. É ativa, interage, questiona 
e	pode	participar	ativamente	dos	contextos	vividos.	A	infância,	portanto,	é	compreendida	por	meio	de	um	
ser	que	ocupa	um	lugar	específico	na	sociedade	sendo	assim,	um	sujeito	de	direitos	na	contemporaneidade	
como as demais pessoas.

Além	das	particularidades	mencionadas,	produzir	cultura,	também	faz	parte	do	contexto	infantil	conforme	
assinala	Quinteiro	(2007),	uma	vez	que	ao	reconstruir	significados,	dá	sentido	às	situações	e	manifesta-se	com	
autonomia, na mesma proporção que contribui para a transformação do espaço que ocupa de acordo com suas 
singularidades	e	anseios.	É,	portanto,	um	ser	curioso,	que	“cria	cultura,	brinca,	dá	sentido	ao	mundo,	produz	
história, recria a ordem das coisas, estabelece uma relação crítica com a tradição” (NUNES, KRAMER, 2013, p.34).

Atentando	desse	modo,	ao	que	sinaliza	Vigotsky	(2007)	definindo-a	na	perspectiva	de	um	ser	histórico-
cultural, a proposta hora apresentada compreende que a criança não se constitui como sujeito por si só e 
não	ocupa	o	centro	de	sua	existência.	Ela	é	dependente	do	outro,	do	adulto,	dos	seus	pares;	e	assim	sendo,	
necessita	da	interação,	da	mediação	a	ser	propiciada	pelos	contextos	vividos	para	que	haja	sua	participação.

No tocante à compreensão de estudiosos sobre essa questão, visualizamos a participação como 
envolvimento	na	experiência,	como	vivência	individual	mas	ainda	assim,	interativa;	como	construção	da	sua	
própria	aprendizagem.	Participar,	portanto,	é	a	possibilidade	das	crianças	viverem,	conhecerem,	significarem,	
criarem;	é	o	exercício	do	opinar,	discutir	em	processo	de	tomada	de	decisões;	é	ter	direito	à	voz	(FORMOSINHO,	
2013; SARMENTO, 2007).

Participar	nesse	 sentido	 traz	contribuições	ao	desenvolvimento	 infantil	e	ao	enfatizá-las	portanto,	
Sarmento assinala que a mesma implica profundamente no processo de ensino aprendizagem especialmente 
no	 favorecimento	à	autonomia,	 criatividade,	 capacidade	de	 trabalhar	em	grupo	e	exposição	de	 ideias	
(ALDERSON, 2000 APUD SARMENTO, 2007).
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De maneira similar, são concebidos os objetivos da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2016), que, 
embora não seja ainda, um documento legal mandatório (por estar em fase de adequação), sinaliza percursos 
de	aprendizagem	e	desenvolvimento	que	se	propõe	a	estimular	o	estudante,	ao	longo	da	Educação	Básica,	a

participar e se aprazer em entretenimentos de caráter social, afetivo, desportivo e cultural, bem 

como	“participar	ativamente	da	vida	social,	cultural	e	política,	de	forma	solidária,	crítica	e	pro-

positiva,	reconhecendo	direitos	e	deveres,	identificando	e	combatendo	injustiças,	e	se	dispondo	

a	enfrentar	ou	mediar	eticamente	conflitos	de	interesse.	(BRASIL,	2016).

Um outro aspecto neste sentido da participação no referido documento é a proposição de contribuir para 
que o educando

se	expresse	e	interaja	a	partir	das	linguagens	do	corpo,	da	fala,	da	escrita,	das	artes,	da	matemá-

tica, das ciências humanas e da natureza, assim como informar e se informar por meio dos vários 

recursos de comunicação e informação. (BRASIL, 2016).

Sob esta abordagem, embora não seja dada ainda a devida importância a essa questão pelos educadores, 
na sua totalidade na prática escolar, as crianças necessitam usufruir desse direito que vem se constituindo 
aos poucos através dos documentos orientadores tornando-se direito legítimo que lhes deve ser possibilitado.

Assim	como	a	Base	Nacional	referindo-se	à	ética,	define	o	pensamento	crítico,	solidariedade	e	sociabilidade	
como	eixos	de	formação,	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	do	Ensino	Fundamental	(DCNEF),	no	seu	artigo	
6º,	inciso	I,	aponta	que	os	sistemas	de	ensino	adotarão	como	princípios	éticos,	dentre	outros,	a	liberdade	
e	autonomia.	Recorrendo	aos	significados	de	tais	termos,	os	visualizamos	como	relacionados	à	iniciativa,	
permissão,	independência,	aptidão	pra	tomar	decisões.	Tais	classificações	sinonímias	nos	permitem	inferir	que	
não há como prescindir da apropriação dos princípios referendados sem que a criança tenha oportunidade 
de	exercer,	cotidianamente,	sua	participação	nas	práticas	educativas.

Conforme aponta Goulart (2005) a participação não encontra-se somente dentro dos indivíduos (intra-
individual)	mas	também,	fora	dele,	na	coletividade	(inter-individual).	Isto	significa	que	os	espaços	vivenciados	
pela	criança	precisam	sistematicamente	 lhes	oferecer	oportunidade	de	experimentá-las	por	meio	da	
participação.

Uma pesquisa realizada por Luís (2015) revela que, quando as crianças desenvolvem um sentimento de 
pertença	ao	contexto	e	lhes	são	oferecidas	oportunidades	de	participação,	mais	facilmente	se	envolvem,	
revelam	bem-estar	emocional	e	motivação	para	aprender,	explorar	e	participar	nos	processos	de	tomada	de	
decisão. E é nesse sentido que, segundo a pesquisadora, a escuta o questionamento e o encorajamento do 
diálogo assumem-se, por parte do adulto, competências essenciais para a qualidade da intervenção educativa.

Diante	das	exposições	elencadas,	é	imprescindível	a	existência	de	um	currículo	democrático	e	dialógico,	
onde predomine o princípio da interação em detrimento da individualidade, da escuta em contraponto 
ao dizer, da autonomia como superação do autoritarismo por parte do adulto, favorecendo desse modo, 
instituições	educacionais	ricas	de	experiências	participativas.

A participação em meio à alfabetizaçãoe ludicidade

A	respeito	da	existência	de	espaços	que	buscam	nas	suas	práticas,	 favorecer	o	desenvolvimento	dos	
alunos,	atendendo	seus	anseios	e	necessidades,	numa	proposta	participativa	abordaremos	uma	experiência	
alfabetizadora vivenciada numa instituição de Ensino da Rede Municipal do município de Currais Novos/RN, 
denominada	Escola	Municipal	Presidente	Castelo	Branco,	numa	turma	de	1º	ano	do	Ensino	Fundamental.	
A sala era composta por vinte e seis crianças com idade entre seis e sete anos tendo como professora a 
pedagoga de nome Valéria Kelly. A escola situava-se num bairro semi-periférico da cidade e era conhecida 
pelo trabalho articulado e colaborativo entre a equipe gestora e a equipe de professores, o que favorecia ano 
a	ano,	o	alcance	de	metas	projetadas	em	avaliações	externas	realizadas	por	instituições	municipais	e	federais.	
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Em	2015,	por	exemplo	a	sua	meta	projetada	para	o	IDEB	(Índice	de	desenvolvimento	da	Educação	Básica)	
era	4.8	sendo	a	meta	alcançada	de	6.4.	Embora	o	resultado	dessa	avaliação	não	seja	um	único	parâmetro	
avaliativo, é um referencial de grande relevância para sinalizar que a escola busca melhorar o seu processo 
de ensino e gestão na prática educativa.

Ao	desenvolver	o	projeto	Intitulado	“Cantando	também	se	aprende”	a	professora	objetivava	possibilitar	a	
participação das crianças, promovendo a alfabetização por meio da ludicidade, compreendendo desse modo 
que é possível associar as teorias e pesquisas socializadas aos saberes práticos do cotidiano e da cultura. Sua 
compreensão era de que o processo de alfabetização poderia ser mais prazeroso e agradável envolvendo 
as crianças, sem que se tornasse uma prática cansativa e enfadonha, favorecendo assim a apropriação da 
leitura e da escrita.

Em	meio	a	esse	contexto,	a	concepção	referendada	é	de	que	as	crianças	apresentam	necessidades	
peculiares à sua etapa de vida, não somente nos aspectos físicos, cognitivos, mas também no que se refere 
a outros interesses que lhes são peculiares e que são próprios da infância.

Conforme retrata Rocha (2016),

intrinsecamente ligado ao comportamento da criança, o brincar emerge da essência do ser hu-

mano, encontra-se na gênese do pensamento, descoberta da individualidade, na possibilidade 

de	experimentar,	de	criar	e	de	transformar	o	mundo.

Brincar nesse sentido tanto pode estar relacionado às atividades imaginárias como àquelas que propiciam 
alegria e bem estar e possibilita o envolvimento efetivo das crianças. E foi com esse propósito que o projeto 
teve como foco a musicalidade uma vez que essa linguagem permeada por tantas outras, envolvem a 
aprendizagem	de	forma	lúdica	e	agradável,	associada	ainda	a	outras	formas	de	apropriação	do	conhecimento.

Assim posto, como forma de valorizar e estimular a cultura da criança, bem como favorecer a compreensão 
acerca	da	função	social	da	escrita,	as	crianças	realizaram	uma	pesquisa	com	os	avós	sobre	as	músicas	que	
faziam parte de suas infâncias. De acordo com Kishimoto (2013),

alguns	ambientes	podem	ser	ricos	em	textos	impressos	para	alguns	grupos	e	pobres	para	outros,	

que	não	vêem	a	si	nem	as	suas	práticas	de	letramento	aí	refletidos.	Para	envolver	as	crianças	é	

preciso descobrir os saberes da cultura popular que trazem de casa.

Na perspectiva apontada pelo autor, a professora almejava que as crianças não somente aprendessem 
ou	 resgatassem	as	 canções	do	 seu	contexto	 temporal	através	da	 sonoridade	e	movimentos	por	elas	
proporcionadas, mas que também apreciassem e valorizassem as pessoas e os seus modos de viver, 
compreendendo que a história é composta pelo tempo e por aquilo que o caracteriza como também, que 
as	canções	estão	inseridas	nesse	contexto	particular	de	cada	época	e	que	pode	ser	compartilhada	à	pessoas	
de	outras	gerações.

O resultado desse trabalho foi compartilhado em sala por todos da turma e uma lista ia sendo construída 
com	as	músicas	elencadas	a	partir	da	pesquisa,	atividade	essa	que	foi	seguida	também	pelo	mesmo	processo	
de	escolha	das	canções	das	crianças,	ocasionando	posteriormente	uma	construção	em	gráfico	de	modo	que	
se percebesse quais eram as mais e menos preferidas de todos.

Ainda	nas	DCNEF	no	que	trata	o	Art.	9º,	é	abordado	que	o	currículo	no	Ensino	Fundamental	é	constituído	
por	experiências	escolares	que	buscam	“(...)	articular	vivências	e	saberes	dos	alunos	com	os	conhecimentos	
historicamente	acumulados	(...).	De	acordo	com	essa	compreensão,	na	experiência	apresentada,	as	crianças	
puderam, dentre outros conceitos construídos, vivenciar o que preconiza as referidas diretrizes no que 
concerne a esse aspecto.

Em tratando-se do processo de alfabetização, a linguagem escrita e a leitura são alguns dos saberes 
construídos historicamente que a criança precisa se apropriar por meio de suas regras. Pra isso, a mediação 
do adulto é necessária e instrumentos devem ser viabilizados com vista a essa aquisição. Pensando nisso, foi 
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a partir das letras das cantigas coletadas pelas crianças e suas famílias, bem como das brincadeiras com os 
sons	dessas	canções,	que	a	professora	criou	estratégias	adequadas	para	que	elas	se	apropriassem	dos	códigos	
escritos, atendendo com isso aos objetivos propostos nos direitos de aprendizagem. EmKishimoto (2013), é 
apontado	que	ao	se	criar	cenários	nos	quais	há	materiais	específicos	para	leitura	e	escrita,	para	praticar	a	
codificação	e	decodificação	de	mensagens,	propicia-se	a	compreensão	da	diversidade	de	textos,	preparando	
o	caminho	para	introdução	de	conteúdos	e	habilidades	relacionadas	ao	letramento.

Ainda sobre essa questão,

Mediações	podem	ser	feitas	por	relações	sociais	estabelecidas	por	sujeitos	(crianças	e	adultos,	

ações	sobre	os	objetos	(	jogos	e	materiais)	e	artefatos	culturais,	como	os	signos	e	a	linguagem	que	

mobilizam o pensamento e geram representação simbólica (COLE, 1999; Daniel, 2003; Vigotsky, 

1999l apud Kishimoto, 2013).

Nessa perspectiva, as atividades desenvolvidas com base nos objetivos traçados perpassaram o 
desenvolvimento de todo o projeto que, planejado pela professora, e a partir do que as crianças sabiam, 
nortearam o alcance daquilo que ainda tinham a aprender com base nos direitos de aprendizagem para 
aquele ano.

Atividades relacionadas à aquisição do SEA (sistema de escrita alfabética) foram priorizadas para a turma, 
porém,	de	forma	contextualizada,	uma	vez	que	para	se	alfabetizarem,	as	crianças	necessitam	compreender	
os princípios do sistema. Desse modo, a partir das letras desses registros, já após a sonorização e movimentos 
por	ela	proporcionados,	as	crianças	puderam	experimentar	as	palavras	que	iam	montando	com	as	letras	
do	alfabeto	móvel	as	quais,	 carregadas	de	 sentido,	garantiam	um	significado	diferenciado	a	partir	do	
conhecimento prévio que já tinham. Esse processo ocorrido a partir da musicalidade torna-se muito mais 
fácil	pra	criança	pois	as	canções	são	envolvidas	em	meio	às	rimas	e	sonoridades	repetidas	e	isso	facilita	a	
associação e compreensão de que as letras representam os sons dos vocábulos. Enquanto montavam as 
palavras,	as	crianças	brincavam	com	as	palavras	que	iam	sendo	construídos	e	o	lúdico	tornava	o	processo	
de alfabetização mais produtivo e agradável.

A	produção	de	textos	individuais	e	coletivos	também	foram	momentos	relevantes	onde	era	possibilitado	à	
professora realizar a mediação, de modo que as crianças pensassem sobre a escrita que estavam produzindo. 
Enquanto	as	crianças	em	grupo	ou	 individualmente	escreviam	as	 letras	das	canções,	a	professora	 fazia	
um	atendimento	individual	observando	qual	era	o	grau	de	dificuldade	encontrado	por	cada	uma	e	quais	
mediações	eram	necessárias	para	que	avançassem	de	um	grau	para	outro.	Sob	esses	aspectos	Morais	(2015)	
enfatiza:

Ao	tratar	da	escrita	alfabética	como	um	sistema	notacional,	precisamos	incluir	a	reflexão	metafono-

lógica	como	parte	das	atividades	de	reflexão	sobre	o	“funcionamento	das	palavras	escritas”,	de	modo	

a que os aprendizes sejam ajudados a observar certas propriedades do sistema alfabético (como 

a ordem, a estabilidade e a repetição de letras nas palavras), ao mesmo tempo em que analisam 

a	quantidade	de	partes	faladas	e	de	partes	escritas,	bem	como	as	semelhanças	sonoras	e	gráficas.

No	que	se	 refere	às	crianças	pequenas,	as	questões	elencadas	pelo	autor	devem	ser	metas	a	serem	
projetadas	uma	vez	que	a	criança	sozinha	nem	sempre	consegue	refletir	sobre	suas	produções.	Desse	modo	
o papel do professor é fundamental no processo, sempre com o propósito de ajudá-la a passar de um estágio 
para	outro	no	que	se	refere	às	suas	concepções	de	escrita.

O currículo vislumbrado com base nas ideias apresentadas concebe a inteligência concebida como uma 
construção social (interação do sujeito com o ambiente físico e social), onde os saberes se dão de forma 
interdisciplinar privilegiando a conquista da autonomia e da cooperação, a presença do outro, adultos ou 
pares.	É,	portanto,	constituído	em	meio	a	conflitos	e	debates	os	quais	são	fontes	de	aprendizagem	e	formação	
do	autoconceito	e	fundamenta-se	assim,	em	concepções	que	orientam	as	práticas	e	estabelecimento	de	
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relações	compartilhadas	por	todos	os	sujeitos	envolvidos	no	processo	de	aprendizagem,	seja	o	professor	ou	
as demais crianças.

Tomando	como	referência	as	considerações	já	sinalizadas,	o	educador	tem	um	papel	fundamental,	que	
é estar atento a observar, perceber, considerar as peculiaridades e potencialidades de cada criança e, assim, 
ajudá-las a se envolver, a recriar, redimensionando os seus saberes por meio das diferentes linguagens. Entenda-
se	por	essas	linguagens,	não	somente	as	que	deixam	registros	marcados,	que	são	visíveis	aos	olhos,	mas	também	
aquelas que somente por sensibilidade e conhecimento do que é singular à criança, será percebido.

Ressaltando	considerações	quanto	ao	papel	do	professor,	como	um	componente	 impulsionador	de	
oportunidades de manifestação dos pequenos, Freire (1996) também nos alerta que é imprescindível que a 
escola incite constantemente a curiosidade do educando ao invés de domesticá-lo, permitindo que o mesmo 
assuma o papel de sujeito de sua produção de saberes e não apenas recebedor daquilo que é transferido 
pelo ensinante.

Neste caso, os professores, estão (e só serão) marcados pelos processos integrais de constituição 

do sujeito infantil, produtor de sua própria identidade, de cultura, de linguagem, de história; sujeito 

de	expressão,	de	afeto,	de	socialização,	de	movimento,	de	imaginário,	de	ludicidade,	utilizador	e	

edificador	de	múltiplas	linguagens.	(	KRAMER,	2011).

Para	a	Pedagogia	da	Participação,	(OLIVEIRA-FORMOSINHO,	2013),	a	criança	é	vista	como	ser	ativo	e	
ao investigar e levantar hipóteses, coopera na resolução de problemas.. É capaz portanto de participar do 
planejamento e interage intensamente com crianças com adultos e com o meio. Ou seja, a criança é vista 
como um ser que tem potencial para fazer.

Vislumbrar o presente entendimento, em se tratando do professor é entrelaçar teoria e prática num 
único	eixo	norteador	que	torna	o	espaço	educativo	não	apenas	como	um	mero	espaço	de	transmissão	mas	
primordialmente	como	lugar	de	pesquisa,	descoberta,	inquietude	e	reflexão	no	qual	o	educador	se	indaga	e	
redimensiona	seu	fazer	em	detrimento	das	experiências	vividas	junto	às	crianças.	Desse	modo,	rompe	com	a	
educação centralizadora, a qual a participação da criança é somente impulsionada por meio de perguntas e 
respostas	direcionadas	e	passa	a	ser	o	espaço	de	oportunidades	de	descobertas	e	investigações,	através	das	
quais os infantes interagem tanto com o objeto cultural, como também com seus pares.

Nesse	sentido,	o	professor	se	desprende	do	seu	papel	de	 “ensinante”	que	detém	o	saber	e	a	direção	
unilateral	do	conhecimento	a	ser	construído	e	estimula	o	desafio	ultrapassando	o	sentido	de	negação,	de	
medo e concebendo a ideia de inquietude e de conquista. O papel do professor é assim, de um provocador 
de oportunidades e de descobertas, estimulando o diálogo e a conhecimento pela criança.

Através	do	papel	do	professor	como	mediador,	ações	são	concretizadas	com	a	participação	da	criança	
como sujeito ativo, num currículo constituído para atendê-la conforme as suas necessidades.

Considerações finais

A	finalização	destas	considerações,	ainda	que	in-conclusivas,	uma	vez	que	muitas	outras	inferências	podem	
ser feitas nos sentidos por elas constituídos, sinalizam que a alfabetização com crianças dos anos iniciais 
toma	um	novo	sentido	quando	as	estratégias	desenvolvidas	consideram	as	especificidades	da	faixa	etária	
nas quais as mesmas se encontram e compreendem que, como sujeito ativos e interativos que são, precisam 
envolver-se	ativamente	no	processo	de	modo	que	suas	vivências	na	escola	sejam	por	elas	significadas.

Participar desse processo, portanto, não é apenas um modo de garantir a efetivação de seus direitos por 
elas	conquistadas,	mas	representa	essencialmente	envolvê-las	e	permitir	que	experimentem	tudo	que	envolve	
os	sentidos	do	que	é	apropriar-se	do	conhecimento.	E	envolver	sentidos	nessa	faixa	etária	representa	sentir	
prazer em realizar as atividades que são oferecidas, o que fundamentalmente é oportunizado por meio das 
atividades	lúdicas,	neste	caso	relatado,	a	musicalidade.
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O	processo	de	aquisição	de	leitura	e	escrita,	vivenciado	na	turma	do	1º	ano,	não	somente	teve	esses	
aspectos como foco de atenção mas conseguiu principalmente associá-los com conhecimentos essenciais 
a serem adquiridos para essa etapa favorecendo, desse modo, que os direitos das crianças à alfabetização 
fosse respeitado.

Desse	modo,	a	temática	proposta,	permeada	por	concepções	instigadoras	acerca	da	criança,	bem	como	
sobre as práticas educativas a elas destinadas, redirecionam o olhar sobre a participação no que concerne 
às práticas alfabetizadoras, concebidos como importante mecanismo de propagação e conhecimentos, 
necessários ao entendimento do que caracteriza a criança na sua situação de integralidade e globalidade, 
tornando-a	um	ser	único	e	com	especificidades	próprias.

Destacando	o	professor	nesse	processo,	propõe-se	como	reflexão,	a	necessidade	um	despreendimento	
de	modelos	oriundos	do	ensino	escolar	historicamente	constituído	e	experimente	práticas	cotidianas	que	
estejam interligadas com a forma como a criança pequena se apropria do objeto, contribuindo, sobretudo, 
para	sua	participação	nas	situações	vivenciadas	nas	instituições.
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Alfabetização na transição educação infantil e ensino fundamental
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Resumo: O trabalho integra o projeto de Ensino Transição educação infantil e ensino fundamental que tem como 
objetivo geral o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para a articulação entre as etapas 
da Educação Básica, educação infantil e ensino fundamental. Nesta comunicação apresentaremos resultados 
de	um	estudo	exploratório	que	se	propôs	investigar	atividades	do	processo	de	alfabetização	em	turmas	do	1º	
ano	do	Ensino	Fundamental,	bem	como	as	intervenções	realizadas	nas	referidas	turmas	em	parceria	com	o	
projeto.	No	trabalho	dialogamos	com	a	concepção	de	alfabetização	de	Gontijo	(2008),	com	as	contribuições	de	
Gontijo	e	Schwartz	(2009)	e	Cagliari	(2009).	Os	referenciais	teóricos	contribuem	para	afirmar	a	necessidade	da	
concepção de alfabetização na perspectiva histórico cultural, discursiva e dialógica, para se pensar a transição 
entre as etapas educação infantil e ensino fundamental.
Palavras-chave: Transição educação infantil e ensino fundamental. Alfabetização.

Introdução

A implantação da Lei Federal 11.274 (BRASIL, 2006) que tornou obrigatório o Ensino Fundamental de 9 
anos e promoveu a inserção das crianças de 6 anos de idade nesta etapa da educação básica, tem trazido 
muitas	indagações	e	tensões	tanto	para	os	sujeitos	que	atuam	na	educação	infantil	quanto	para	os	que	atuam	
no ensino fundamental.

Estas	inquietações	são	derivadas	especialmente	no	que	diz	respeito	ao	currículo	que	deve	ser	praticado	
com	as	crianças	e	às	expectativas	em	relação	aos	conhecimentos/	experiências	vivenciadas	pelas	crianças	
na educação infantil para a continuidade do processo no ensino fundamental.

A transição entre a pré-escola e o ensino fundamental é um momento crucial na vida das crianças, e suas 
implicações	têm	sido	objeto	de	estudo	ao	longo	das	últimas	décadas.	Na	produção	nacional	dentre	os	estudos	
que	buscam	compreender	os	significados	da	transição	entre	os	distintos	espaços	de	socialização	da	criança,	
destacam-se Kramer (1992) e Castanheira (1991).

Ao acompanhar a trajetória de um grupo de crianças em sua transição da educação infantil para o ensino 
fundamental, Neves, Gouvêa e Castanheira (2011) destacam alguns aspectos, que, considerados em conjunto, 
representam uma ruptura em relação às práticas escolares vivenciadas pelas crianças na educação infantil, 
como: a questão da variedade de artefatos culturais; o uso individual de materiais; a realização individual de 
atividades;	o	número	de	atividades	voltadas	para	a	apropriação	do	sistema	de	escrita	alfabético	e	a	diminuição	
dos	gêneros	textuais	disponíveis	às	crianças.

Acerca	do	resgate	das	experiências	da	leitura	infantil,	Souza	(2012)	percebeu,	ao	analisar	o	que	as	crianças	
da educação infantil disseram sobre as atividades de leitura na escola, que a escuta de histórias lidas pela 
professora	constituía	uma	experiência	marcante	e	prazerosa.	No	entanto,	conforme	resultados	dessa	pesquisa,	
essa prática tornou-se muito escassa ou até mesmo ausente no ensino fundamental.

Nessa	direção,	Angotti	 (1994)	destaca	que	a	educação	 infantil	 favorece	 interações	mais	plurais,	com	
maior	espaço	tanto	para	a	questão	lúdica	quanto	para	a	o	diálogo.	Já	no	ensino	fundamental,	a	estrutura	
organizacional privilegia práticas individualizadoras, ou seja, as crianças têm que cumprir as atividades muito 
mais	individualmente	que	em	grupo,	com	pouca	ênfase	nas	interações	das	crianças	entre	si.	O	ensino	dos	
conhecimentos se torna mais linear, estático, na medida em que os modos de ser das crianças nem sempre são 
considerados, o que nos causa certo estranhamento devido ao fato de estarem passando por uma mudança 
significativa	tendo	em	vista	que	novos	modos	de	organização	em	torno	dos	conhecimentos	são	propostos.	
Inevitavelmente as crianças comparam esses dois universos (educação infantil e primeiro ano do ensino 
fundamental), tão distintos, pois marcados por práticas muito distantes entre si.
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Soma-se	às	inquietações	o	fato	das	crianças	estarem	iniciando	no	ciclo	de	alfabetização,	que	também,	
traz	inquietações	da	área,	pois	como	destaca	Gontijo	(2006),	“alfabetizar,	ensinar	a	ler	e	a	escrever	tem	sido	
considerado pelos professores que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental como uma das tarefas 
mais	difícil	de	ser	realizadas	nas	escolas”	e	por	isso,	geralmente	esse	processo	tem	ficado	sob	responsabilidade	
de	professores	menos	experientes.

Nesse sentido, torna-se imprescindível dialogar acerca da transição educação infantil e ensino fundamental 
tendo como foco a organização do trabalho pedagógico para priorizar as necessidades das crianças por 
aprendizagens	significativas,	visto	que,	o	brincar	e	a	linguagem	escrita	são	dimensões	centrais	da	cultura	
infantil contemporânea.

Este	 trabalho	apresenta	os	 resultados	de	um	estudo	exploratório	 realizado	no	projeto	de	Ensino	
“Articulação	entre	a	educação	 infantil	e	o	ensino	 fundamental”.	O	 referido	projeto	 integra	o	Programa	
Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA)1 da Universidade Federal do Espírito Santo e tem como objetivo geral 
o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam para a articulação entre as etapas da educação 
básica, educação infantil e ensino fundamental e, portanto, para a transição das crianças, tendo em vista a 
continuidade no processo de apropriação de saberes na leitura e na escrita e do direito a aprender brincando.

O desenvolvimento desse trabalho tem sido possibilitado pela participação de um grupo de estudantes 
do	curso	de	Pedagogia	sob	coordenação	de	uma	professora	da	Educação	Infantil	com	experiência	no	Ensino	
Fundamental e de professores colaboradores que co-orientam esses estudantes no desenvolvimento de 
atividades	de	leitura	e	de	escrita	com	as	crianças.	Em	termos	específicos,	essa	proposta	se	detém	a	observar/
dialogar	acerca	da	rotina	e	da	organização	do	trabalho	pedagógico	na	pré-escola	e	no	1º	ano	do	Ensino	
Fundamental;	planejar/desenvolver	propostas	de	trabalho	tendo	em	vista	o	brincar	e	o	lúdico	em	articulação	
à linguagem e à escrita; compreender a concepção de criança/infância e de linguagem escrita que subsidia 
as práticas pedagógicas desenvolvidas; compreender entraves, rupturas e/ou continuidades vividos pelas 
crianças na transição Educação Infantil/Ensino Fundamental; elaborar materiais de suporte pedagógico tendo 
em	vista	práticas	significativas	na	dimensão	da	linguagem	oral	e	escrita,	articuladas	ao	lúdico	e	ao	brincar.

Foram utilizadas neste trabalho como objeto de análise, atividades praticadas pelas professoras regentes 
das turmas, registros de diário de campo e atividades planejadas no projeto de ensino, no ano de 2015, 
vivenciadas	com	crianças	das	turmas	de	1º	ano	da	escola	de	ensino	fundamental.	As	atividades	vivenciadas	
no	projeto	constituíram	o	corpus	do	estudo	exploratório.

Caminho teórico e metodológico

Na	pesquisa	privilegiamos	a	perspectiva	histórico-cultural	em	nossas	concepções	acerca	da	infância,	da	
linguagem	e	do	lúdico,	pois	consideramos	que:

[...] a apropriação das formas humanas de comportamento não ocorre de modo natural, espontâ-

neo,	imediato.	Esse	processo	é	mediado	pela	linguagem	que,	nessa	perspectiva:	“[...]	não	é	apenas	

um meio de comunicação entre os homens. Ao longo do desenvolvimento histórico, ela passa a 

refletir	a	realidade	na	forma	de	significações,	pois	sintetiza/cristaliza	as	práticas	sociais,	sendo,	

portanto, simultaneamente, objeto de conhecimento e mediadora do processo de apropriação 

das	produções	humanas	(GONTIJO,	2001,	p.57).

1  O PIAA visa ao acompanhamento acadêmico dos estudantes de graduação, tendo em vista a promoção do sucesso acadêmico 
e o combate à retenção, ao desligamento e à evasão nos cursos de graduação da UFES. O programa tem como proposta a criação de 
atividades que propiciem: a) uma melhor inserção do estudante no ambiente acadêmico; b) oacompanhamento de seu desempenho 
durante o curso, e; c) a preparação de sua passagem para a vida profissional.
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Dialogando	com	essa	perspectiva,	Gontijo	(2008),	explica	que	a	aprendizagem	da	língua	escrita	possibilita	
a tomada de consciência das unidades menores da língua (fonemas). Contudo, essa aprendizagem não deve 
ocorrer	de	forma	mecânica,	pois	o	domínio	da	linguagem	escrita	significa	o	domínio	de	um	complexo	sistema	
de signos e não uma associação mecânica.

Numa	abordagem	mecânica	de	associação	entre	sons	e	letras,	o	domínio	desse	complexo	sistema	de	
signos	é	transformado	em	algo	que	basta	a	si	mesmo	e	a	aprendizagem	da	língua	viva	fica	para	depois.	A	
linguagem	escrita	deve	ter	significado	para	as	crianças	e,	portanto,	ser	incorporada	a	uma	tarefa	necessária	
e relevante para a vida (VIGOTSKI, 2000).

A	partir	das	orientações	da	perspectiva	histórico-cultural	Gontijo	(2008),	defende	que	a	alfabetização	“[...]	
é o processo de inserção no mundo da linguagem escrita” que se inicia na vida das crianças muito antes delas 
entrarem para a escola. Como é uma forma especial de linguagem, o seu aprendizado constitui o processo 
mais amplo de desenvolvimento da linguagem na criança e integra vários aspectos.

É importante esclarecer que partimos do princípio de que a alfabetização é uma prática histórica e cultural 
que	envolve	várias	dimensões.	Assim	a	alfabetização	é	concebida	nos	limites	deste	trabalho,	como:

[...] uma prática sociocultural em que as crianças, jovens e adultos, por meio do trabalho integrado 

com	a	produção	de	textos	orais	e	escritos,	a	leitura,	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	da	língua	

portuguesa	e	com	as	relações	entre	sons	e	letras	e	letras	e	sons,	(GONTIJO,	2008,	p.34).

Acreditamos	que	o	trabalho	com	textos	é	uma	abordagem	que	contribui	para	rompermos	com	a	ideia	de	
infância como in-fans ( o que não fala), pois não é objetivo que elas apenas ouçam e repitam. As crianças a 
partir	da	sua	maneira	própria	de	significar,	criar	e	recriar	e	por	isso	podem	também

[...]	receber	e	acolher	um	texto	literário	provocativo,	que	amplia	a	significação	da	língua,	que	re-

nova o seu olhar sobre o cotidiano, seja pelo tratamento do tema, seja pela elaboração da língua, 

seja,	ainda,	pelas	ilustrações	que	dialogam	polifonicamente	com	o	verbal	(CORSINO,	2010,	p.187).

Dialogando com essa concepção de alfabetização, no desenvolvimento desse trabalho nos apoiamos 
na	filosofia	bakhtiniana	de	linguagem	que	evidencia	as	relações	entre	a	linguagem,	a	vida	e	os	sujeitos	e	a	
constituição	desses	últimos	a	partir	de	suas	interações	verbais	com	os	outros	(BAKTHIN,	1999).	No	contexto	
da produção bakhtiniana considera-se que os indivíduos se comunicam por meio de enunciados produzidos 
nas	diferentes	situações	de	comunicação	verbal.	Consideramos,	portanto,	que	essa	perspectiva	teórica	vai	ao	
encontro	das	culturas	infantis	por	favorecer	um	compartilhar	de	experiências	cotidianas	e	históricas.

Alguns resultados

No	período	destinado	à	imersão	nas	práticas	das	turmas	de	1º	ano	de	uma	das	escolas	municipais	de	
Ensino Fundamental, os participantes do projeto de ensino, no ano de 2015, observaram vários aspectos 
relacionados	à	transição	destacados	neste	trabalho,	como	expectativas	pelo	processo	de	alfabetização	estar	
mais	adiantado,	mais	atividades	destinadas	à	escrita,	tempo	restrito	para	o	brincar,	práticas	menos	lúdicas,	
espaço mais restrito para a participação das crianças, menos práticas de leitura, principalmente as literárias. 
Durante o período de permanência nas turmas não presenciamos práticas de leitura com estratégias e, 
observamos	práticas	não	muito	discursivas	e	dialógicas	nas	quais	as	crianças	fossem	solicitadas	a	exporem	
suas	opiniões	e	participar	ativamente	dos	diálogos	com	os	textos	lidos.

Em	diálogo	com	as	docentes	da	turma	observamos	as	expectativas	em	relação	às	crianças	estarem	em	
adiantado estado no processo de alfabetização, visto que as mesmas manifestavam que as crianças ainda não 
liam, que não haviam se apropriado de conhecimentos importantes na educação infantil para o aprendizado 
da leitura e da escrita. Nosso objetivo foi acompanhar as estratégias então utilizadas pelas docentes para que 
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as crianças se apropriassem dos conhecimentos que iriam garantir que elas pudessem continuar o processo.
Cabe destacar que as professoras eram novatas na escola e não eram do quadro de efetivos, mas 

contratadas	temporariamente.	Eram	professoras	que	não	haviam	participado	dos	últimos	processos	formativos	
em alfabetização, como Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que aconteceu em 2013 e 
2014. Além de não terem formação na área da alfabetização, as professoras desconheciam a proposta do ciclo 
de alfabetização proposto pelo município que contemplava conhecimentos a serem trabalhados ao longo 
dos	3	primeiros	anos	do	ensino	fundamental.	Os	demais	profissionais	do	quadro	efetivo	da	escola	ficaram	
com	turmas	maiores,	o	que	vai	ao	encontro	do	que	Gontijo	(2006,	p.1)	aponta	sobre	“os	mais	experientes,	
evitarem	trabalhar	com	crianças	na	fase	inicial	da	aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita,	ficando	essa	tarefa	
a	cargo	dos	professores	menos	experientes”.

Após o período de observação monitoras do projeto e a coordenadora do projeto planejaram sequências 
de	atividades	para	desenvolver	nas	turmas	de	1º	ano.	Cabe	ressaltar	que	as	professoras	regentes	das	turmas	
ficavam	em	sala	acompanhando	e	colaborando	nas	intervenções	propostas.	Abaixo,	inicialmente,	iremos	
apresentar algumas das atividades desenvolvidas com as crianças pelas professoras, para posteriormente 
apresentar as atividades de intervenção realizadas pelo projeto de ensino.

A	primeira	atividade	que	iremos	analisar	trabalha	as	letras	“P”	e	“B”	de	palavras	que	possuem	a	mesma	
terminação. A ideia dessa atividade é levar as crianças a distinguirem o emprego de P e B.

Atividade: complete com as letras indicadas e compare.

B P

___ATO ___ATO

___OTE ___OTE

___ODE ___ODE

____ASTA ___ASTA

Na mediação da atividade acima, a professora seguiu as seguintes etapas: primeiramente passou no quadro 
para que as crianças copiassem, posteriormente após as crianças copiarem solicitou que colocassem P na 
primeira coluna e B na segunda coluna.

De	acordo	com	Gontijo	e	Schwartz	 (2008),	para	planejarmos	situações	de	ensino	aprendizagem	das	
relações	sons	e	letras	(princípios	da	escrita)	e	letras	e	sons	(princípios	da	leitura)	que	ajudem	a	criança	a	
compreender	as	características	do	sistema	de	escrita	é	necessário	contar	com	as	contribuições	da	Linguística.	
Para	essas	autoras,	a	compreensão	das	relações	sons	e	letras	ainda	é	um	desafio	para	a	alfabetização,	pois	
se	trata	de	um	conhecimento	que	trabalhará	a	complexidade	do	sistema	alfabético-ortográfico	que	é	o	que	
utilizamos para grafar os nossos enunciados:

Para	aprender	a	ler	e	a	escrever,	as	crianças	têm	que	compreender	as	especificidades	da	fala	e	

da escrita. E, principalmente, compreender que as letras (grafemas) correspondem a entidades 

sonoras	(fonemas)	e	vice-versa	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	2008	p.16).

A	segunda	atividade	que	iremos	analisar	foi	proposta	a	partir	do	texto	abaixo:

O bote

O bote furou

Quem deixou ele furar

Foi por causa da Fabíola que não soube remar.

Após	a	leitura	do	texto,	a	professora	pede	que	os	alunos	copiem	o	nome	de	quem	deixou	o	bote	furar,	
dentro	de	uma	fileira	horizontal	de	sete	quadrados.	Analisando	as	palavras	do	 texto	percebemos	que	a	



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 761

única	palavra	que	caberia	dentro	dos	quadrados,	seria	“Fabíola”,	que	seria	a	resposta	“correta”	ao	pedido	
da	professora.	Portanto,	a	palavra	deveria	ser	simplesmente	copiada	sem	nenhuma	reflexão	ou	significação	
sobre	o	texto.	Em	seguida	as	crianças	foram	solicitadas	a	copiarem	do	quadro	e	ler	três	“famílias”	de	sílabas:	
FA-FE-FI-FO-FU, BA-BE-BI-BO-BU e DA-DE-DI-DO-DU.

Observamos nas atividades propostas e nas narrativas das professoras regentes a preocupação que tinham 
em	trabalhar	situações	para	que	as	crianças	aprendessem	a	ler.	Em	uma	dessas	narrativas	uma	das	professoras	
questionou a coordenadora perguntando se a forma como ela fazia estava errada e como ela deveria fazer. 
A	coordenadora	dialogou	que	não	se	tratava	de	certo	ou	errado,	mas	de	concepções	de	alfabetização	e	que	
determinadas	concepções	não	contribuíam	muito	para	que	as	crianças	compreendessem	algumas	dimensões	
da	alfabetização,	como	as	relações	sons	e	letras,	que	era	a	dimensão	que	elas	priorizavam.

No	projeto	o	nosso	objetivo	foi	afirmar	com	as	professoras	que	era	possível	alfabetizar	considerando	o	
texto	como	ponto	de	partida	e	de	chegada,	um	elo	integrador	dos	conhecimentos	necessários	a	apropriação	
da	leitura	e	da	escrita.	Assim	sendo,	trabalhamos	com	músicas,	poesias	e	literatura	infantil,	visto	que,	não	
observamos	práticas	de	trabalho	com	textos.

Miriam	Lemle,	no	Guia	teórico	do	alfabetizador	(2004,	p.7),	explica	que	“[...]	a	primeira	coisa	que	a	criança	
precisa saber é o que representam aqueles risquinhos pretos em uma página branca”. Por isso compreender 
a relação simbólica entre dois objetos é um conhecimento importante para o aprendizado da leitura e da 
escrita, uma vez que o aprendiz precisa compreender que cada um desses risquinhos representa sons da fala.

Nesse	sentido,	o	projeto	iniciou	suas	intervenções	nas	turmas	do	1º	ano	refletindo	sobre	a	história	da	
escrita, de como era a vida dos homens e mulheres na caverna, dialogando sobre a necessidade de um meio 
para se comunicarem e registrarem os acontecimentos. Destacando, assim, que eles inventaram formas de 
registrar suas ideias e pensamentos de forma diferente da que fazemos atualmente.

Gontijo	e	Schwartz	(2009)	reafirmam	a	importância	de	se	trabalhar	com	os	sistemas	de	escrita	para	que	as	
crianças	compreendam	a	ideia	de	símbolo	e	explicam	também	que	estudar	a	história	da	escritae	dos	alfabetos	
com	as	crianças	pode	contribuir	para	isso,	uma	vez	que	“entender como os seres humanos chegaram a usar 
letras para escrever ajuda as crianças a compreenderem a natureza cultural e histórica do alfabeto que 
usamos hoje em nossa sociedade” (p. 20).

A	partir	dessa	reflexão	com	os	alunos,	propomos	assistir	ao	filme	“Os	Croods”,	para	descobrirmos	mais	
sobre	a	vida	dos	homens	das	cavernas.	Após	o	filme,	iniciamos	uma	reflexão	sobre	o	mesmo,	apresentando	
imagens	dos	personagens	para	que	os	alunos	identificassem	com	os	nomes,	questionamos	sobre	como	foi	a	
história	do	filme,	onde	moravam,	como	era	a	vida	na	caverna,	como	faziam	para	registrar	seus	pensamentos	
etc.	A	partir	desses	questionamentos	elaboramos	uma	produção	de	texto,	sinopse	do	filme,	para	divulgar	
na escola.

De acordo com Cagliari (2009), os sistemas de escrita podem ser divididos em dois grandes grupos: sistemas 
de	escrita	baseados	no	significado	e	sistemas	baseados	no	significante.	Os	sistemas	baseados	no	significado	
são	geralmente	pictóricos	e	dependem	das	convenções	estabelecidas	culturalmente	(escrita	ideográfica),	
como	os	sinais	de	trânsito,	por	exemplo.	Os	sistemas	baseados	no	significante	dependem	dos	elementos	
sonoros	da	língua	(escrita	fonográfica),	como	o	nosso	sistema	de	escrita	que	utiliza	as	letras	do	alfabeto	para	
representar os sons da fala.

Dessa	forma,	sistematizamos	uma	reflexão	sobre	a	história	da	escrita,	para	introduzirmos	a	compreensão	
de como surgiu o nosso alfabeto de a importância do mesmo para a comunicação entre os homens.

O	processo	de	reflexão	sobre	a	história	da	escrita	e	o	surgimento	do	alfabeto	contribuiu	para	que	os	alunos	
compreendessem	o	contexto	que	envolve	o	alfabeto,	visualizando	a	sua	necessidade	e	consequentemente,	
a importância de nos apropriarmos da leitura e da escrita.

A partir do percurso acima, podemos observar que nas propostas desenvolvidas no projeto acreditamos 
que a unidade de ensino da língua que permite relacionar os conhecimentos necessários à aprendizagem 
da	leitura	e	da	escrita	seja	o	texto.	Com	textos	buscamos	desenvolver	as	demais	propostas	da	dimensão	das	
relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons.
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A	compreensão	das	relações	entre	sons	e	letras	e	letras	e	sons	é	um	dos	maiores	desafios	para	as	crianças,	
pois para aprenderem a ler e a escrever, elas precisam compreender que as letras (grafemas) correspondem a 
entidades	sonoras	(fonemas)	e	vice-versa,	reconhecendo,	também	as	especificidades	da	fala	e	da	escrita,	uma	
vez	que	a	complexidade	do	sistema	alfabético-ortográfico,	reside,	principalmente,	nas	inúmeras	diferenças	
existentes	entre	a	fala	e	a	escrita.

Na perspectiva histórico-cultural o conhecimento é entendido como resultado da mediação entre os 
sujeitos e os objetos. Segundo Gontijo e Schwartz (2009):

[...] somente nós, podemos realizar a mediação entre as crianças e os objetos culturais. Somente 

por meio da nossa mediação, as crianças podem produzir e se apropriar dos conhecimentos 

criados ao longo da história humana (p. 12).

No	desenvolvimento	das	atividades,	buscamos	uma	contextualização	dos	temas	estudados,	de	assuntos	
presentes	no	cotidiano	dos	alunos,	bem	como	objetivamos	uma	linearidade	e	aproximação	do	contexto	
vivenciado pelos alunos, entendendo que o processo de alfabetização, como destaca Gontijo e Schwartz 
(2009), se inicia muito antes de os indivíduos entrarem na escola.

A	partir	do	estudo	prévio	sobre	o	surgimento	da	escrita	e	de	atividades	referentes	às	relações	sons	e	letras	
e	letras	e	sons,	refletimos	que	estas	formam	palavras,	formam	o	seus	nomes	e	sobrenomes,	que	servem	para	
singularizar cada pessoa. O tema nome e sobrenome foi também uma estratégia elegida pelo projeto porque 
observamos que esse trabalho estava sendo realizado pelas professoras, no entanto, em outra perspectiva, 
contrária a perspectiva histórico-cultural. Assim, nos oferecemos para contribuir com o trabalho docente 
para demonstrar outra perspectiva de trabalho.

Iniciamos	o	tema	nome	e	sobrenome	com	estratégias	de	leitura	com	a	música	“Gente	tem	sobrenome”	
do	músico	e	compositor	Toquinho.	Questionamos	as	crianças	se	elas	conheciam	alguma	música	dele	e	elas	
disseram	que	não.	No	entanto,	quando	cantamos	um	trecho	da	música	 “Aquarela”	muitas	disseram	que	
conheciam.	Comentamos	que	Toquinho	junto	com	Tom	Jobim	compuseram	a	música	Garota	de	Ipanema,	
que é muito famosa no Brasil e no mundo e ao cantarmos um trecho, muitas crianças cantaram junto.

Propomos	ouvir	outra	música	que	Toquinho	compôs	em	1987	(Gente	tem	sobrenome),	no	entanto,	não	
dissemos	o	nome	da	música	para	primeiro	ouvirmos	e	conversarmos	sobre	ela	e	depois	pensarmos	no	título	
de	acordo	com	o	assunto	que	ela	trata.	Propomos	ouvir	a	música	duas	vezes	e	depois	iniciamos	um	diálogo	
sobre	a	mesma	questionando	o	assunto	da	música,	o	que	ela	aborda	quem	tem	nomes	e	pessoas	que	foram	
citadas	na	música	que	tinham	sobrenome	e,	fomos	registrando	no	quadro.

Abordamos	ainda	que	a	música	cita	pessoas	que	possuem	apelidos	e	questionamos	se	eles	 tinham	
apelidos	e	se	gostavam	dos	apelidos.	Trabalhamos	que	existem	apelidos	carinhosos	que	as	pessoas	gostam,	
mas	existem	apelidos	que	as	pessoas	não	gostam,	pois	magoam.	Conversamos	qual	seria	então	o	título	da	
música,	visto	que,	já	sabíamos	o	assunto	da	música.	Algumas	crianças	participaram	sugerindo	que	seria	“tudo	
tem	nome”	e	“nome	das	coisas”.

Para	finalizar	mostramos	o	nome	da	música	e	apresentamos	a	biografia	do	compositor	e	cantor	da	
música	e	as	crianças	acharam	engraçado	que	Toquinho	foi	um	apelido	dado	por	sua	mãe.	Em	continuação,	
sistematizamos	o	assunto	estudado	com	atividades	desenvolvidas	com	a	mediação	das	professoras,	refletindo	
principalmente sobre os nomes dos alunos da turma.

Continuando	o	tema	nomes	e	sobrenomes,	selecionamos	ainda	a	literatura	infantil	“Rosita	Maria	Antonia	
Martins	da	Silva”	da	autora	Ana	Terra.	Selecionamos	esse	texto	porque	observamos	a	inexistência	de	práticas	
de leitura com literatura no período que estivemos nas turmas. Era uma oportunidade para vivenciar com as 
crianças e as professoras estratégias de leitura numa perspectiva discursiva e dialógica.

Na prática de leitura contemplamos estratégias antes, durante e depois da leitura por meio de antecipação 
do	tema	ou	ideia	principal	a	partir	de	elementos	pré-textuais	como	título,	subtítulo,	análise	das	imagens	e	
outros.
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Além	disso,	apresentamos	a	biografia	da	autora	e	ilustradora	do	livro,	fizemos	uma	leitura	contínua	e	depois	
retomamos	a	leitura	fazendo	interrupções	e	reflexões	acerca	dos	aspectos	do	livro.	Também	abordamos	a	
quantidade	de	palavras	do	nome	e	sobrenome	da	personagem	do	livro	e	fizemos	uma	contagem	com	os	
nomes e sobrenomes dos alunos, em que cada um deveria falar em voz alta e contar as palavras do seu 
nome completo.

Abordamos ainda sobre a utilidade do nosso sobrenome, que serve para nos diferenciar de outras 
pessoas. Destacando que o nosso nome é escolhido por nossa família e que o sobrenome, herdamos 
dos	nossos	pais,	que	herdaram	dos	nossos	avós,	que	herdaram	dos	nossos	bisavós,	etc.	Explicamos	que	
quando	nascemos	nossos	pais	vão	ao	cartório	nos	registrar	e	gera	o	um	documento	chamado	“Certidão	de	
nascimento”	onde	fica	certificado	que	nascemos,	são	colocados	nossos	dados,	data	de	nascimento,	horário	
de nascimento, cidade, pais e avós e que quando crescemos gera-se um outro documento, o documento 
de identidade.

Levamos uma certidão de nascimento e uma carteira de identidade para que manuseassem e dialogamos 
sobre	os	atributos	além	do	nome	e	sobrenome	que	nos	identificam,	como	a	foto	e	a	digital	que	também	são	
características que ajudam a nos diferenciar das outras pessoas.Estes procedimentos ajudaram os alunos a 
compreederem a singularidade das pessoas e os atributos que as diferenciam, ressaltando a importância do 
nosso	nome	e	sobrenome	neste	contexto.

A	partir	das	reflexões	executadas	acima,	outro	planejamento	foi	formulado	com	o	objetivo	de	introduzir a 
análise	sobre	as	relações	sons	e	letras	e	letras	e	sons	a	partir	dos	nomes	dos	alunos	da	turma	e	compreender	
que as letras podem representar mais de um som, e que um som pode representar mais de uma letra. O que 
foi ao encontro de uma necessidade de ensino aprendizagem das turmas, visto que as professoras relatavam 
que as crianças confundiam muito qual som empregar na escrita de determinadas palavras. Reforçamos com 
as professoras que isso é muito comum quando as crianças estão em processo de alfabetização e que nós, 
professores, devemos organizar o ensino para que elas compreendam.

Segundo Lemle (1989), no início do aprendizado da leitura e da escrita, as crianças acreditam que 
existe	correspondência	biunívoca	entre	sons	da	fala	e	letras	do	alfabeto	e,	por	isso,	escrevem	como	falam.	
Observamos	que	algumas	crianças	manifestavam	dúvidas	para	registrar	as	letras	que	representam	as	vogais	
quando os sons eram diferentes do som básico da letra que estão acostumadas (apenas o som básico de A e 
dificuldades	em	A	com	som	nasal).

Gontijo e Schwartz (2009) ressaltam que o fato de o alfabeto ter apenas cinco letras para representar 
as	vogais	pode	não	acarretar	problemas	para	um	adulto	letrado,	mas	é	extremamente	complicado	para	as	
crianças aprendizes da leitura e da escrita, principalmente se os professores não apontarem que um símbolo 
do alfabeto pode representar mais de um som e uma letra pode ser lida de mais uma forma.

Cagliari	(1998)	destaca	que	o	que	determina	que	uma	letra	possa	ser	chamada	de	“A”	não	é	apenas	o	seu	
aspecto	gráfico,	mas	o	fato	dela	poder	assumir,	dentro	do	sistema	de	escrita	do	português,	as	posições	que	o	
nosso	sistema	reserva	para	essa	entidade	abstrata	“A”,	ou	seja,	o	valor	de	“A”	(CAGLIARI,	1998).

Ainda de acordo com Cagliari (2009), na Linguística moderna, quando um som é usado para distinguir 
palavras, é denominado fonema. A língua portuguesa é estruturada a partir de um conjunto de sons chamados 
fonemas	que	são	graficamente	representados	por	símbolos	chamados	grafemas.	No	entanto,	não	há	uma	
relação monogâmica (na maioria dos casos) entre os sons e letras, pois uma mesma letra pode representar 
diferentes sons e um mesmo som pode ser representado por diferentes letras.

Para	 iniciar	este	conteúdo,	propomos	como	atividade	a	 realização	de	um	corpus	de	pesquisa.	Assim,	
solicitamos que recortassem de jornais e revistas palavras com A, E, I e O.A partir do corpus de pesquisa, feitas 
em grupos, propomos a confecção de um cartaz com os diferentes sons das referidas letras. Cada aluno foi 
chamado na frente da sala, sorteou uma palavra e deveria colar no local indicado, correspondente ao som 
adequado, assim, todas as crianças puderam participar.
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Algumas considerações

Acreditamos que a alfabetização é uma atividade que precisa ocorrer vinculada às práticas sociais de 
leitura	e	escrita	considerando	as	especificidades	do	processo.	Não	se	trata	de	reinventar	um	conceito	de	
alfabetização, mas de conceber um conceito abrangente de alfabetização que considere este processo como 
prática	“[...]	sociocultural	em	que	se	desenvolvem	as	capacidades	de	produção	de	textos	orais	e	escritos,	de	
leitura	e	de	compreensão	das	relações	entre	sons	e	letras”	(GONTIJO,	2008,	p.34).

Concordamos com a ideia da autora de que as crianças sejam incluídas em processos de ensino-
aprendizagem	em	que	possa	desenvolver	as	capacidades	de	compreensão	das	relações	entre	letras	e	sons	
e entre sons e letras. No entanto, não se trata como destaca Gontijo (2008) de treinar crianças pequenas 
em	idade	pré-escola	a	segmentar	e	identificar	sons	em	uma	palavra	como	fundamental	à	aprendizagem	da	
leitura.	Esse	treinamento	estaria	coerente	com	uma	concepção	de	leitura	que	a	entende	como	decodificação.

Nessa perspectiva, concordamos com Gontijo e Schwartz (2008) que precisamos pensar a formação inicial 
e	continuada	de	professores,	de	modo	a	contemplar	os	conhecimentos	específicos	da	alfabetização,	o	que,	
como	e	para	que	ensinar,	considerando	as	dimensões	desse	processo	inseridas	nas	práticas	sociais	de	leitura	
e escrita. E assim, de acordo com as autoras, poderemos

[...]	 contribuir	 significativamente	para	a	melhoria	do	 trabalho	que	 realizamos	nas	escolas	e,	

consequentemente, para que as crianças possam se apropriar da linguagem escrita [...] que, por 

sua	vez,	só	é	possível	com	a	existência	de	espaços	para	estudo,	para	troca	de	experiências,	para	

planejamento e para organização intencional e sistemática do trabalho a ser realizado com as 

crianças na sala de aula (p.10-11).

Acreditamos que articular na prática a concepção de alfabetização na perspectiva histórico cultural que 
subjaz uma concepção discursiva e dialógica de linguagem seja imprescindível para se pensar a transição 
entre as etapas Educação Infantil e Ensino Fundamental, pois as crianças são ativas e gostam de participar, 
por isso devemos nos permitir ouvi-las e buscar estratégias que valorizem o protagonismo infantil, não 
cerceando a oralidade delas.

Assim, o trabalho com a linguagem na escola, seja na Educação Infantil, seja no Ensino Fundamental, 
deve ser compreendido como uma prática social e cultural, intencionalmente organizada, que deve ter 
como preocupação central a formação de um sujeito crítico, participativo, consciente. Esse trabalho ainda 
requer um planejamento que busque facilitar/alimentar o espaço/tempo para que a criança não perca sua 
característica	de	ser	lúdico,	criativo,	imaginante,	poético,	barulhento,	características	que	fazem	parte	das	
culturas	infantis	(Pinto	&	Sarmento,	1997,	In:	Redin,	M.	M.,	2007).

Referências

BAKHTIN,	M.	M.	Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência 
da	linguagem.	9.	ed.	São	Paulo:	Hucitec,	1999.

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e lingüística. São Paulo: Scipione, 2009.

CASTANHEIRA,	M.	L.	Entrada na escola, saída da escrita.	Belo	Horizonte,	1991.	Dissertação	(mestrado	em	Educação).	
Universidade Federal de Minas Gerais.

CORSINO,	p.Literatura	na	educação	 infantil:	possibilidades	e	ampliações.	 In:	Literatura: ensino fundamental / 
Coordenação, Aparecida Paiva, Francisca Maciel, Rildo Cosson. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2010.

GONTIJO, Cláudia Maria Mendes. O conceito de apropriação na perspectiva histórico-cultural. Periódico do Mes-
trado em Educação da UCBD. Série Estudos, Campo Grande, MS, n. 12, p.45-56, jul./dez., 2001.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 765

GONTIJO, Claudia Maria Mendes. Alfabetização na prática educativa escolar. S.d Material oferecido na formação 
de alfabetização pela Prefeitura Municipal de Cariacica. Realizado em Vitória. 2006.

GONTIJO,	Cláudia	Maria	Mendes.	Questões	sobre	a	alfabetização	e	o	letramento.	In:	A	escrita	infantil.	São	Paulo:	
Cortez, 2008.

GONTIJO,	Cláudia	Maria	Mendes;	SCHWARTZ,	Cleonara	Maria.	Alfabetização: teoria e prática.Curitiba: Sol, 2009.

KRAMER, Sonia. A política da pré-escola no Brasil: a arte do disfarce. São Paulo: Cortez, 1992.

LEMLE, Miriam. Guia teórico do alfabetizador. São Paulo: Ática, 1989.  MASSINI-CAGLIARI, Gladis; CAGLIARI, Luiz 
Carlos. Diante das letras: a escrita na alfabetização. Campinas, SP: Mercado de Letras, Associação de Leitura do 
Brasil, 1999.

REDIN, Euclides; MÜLLER, Fernanda; REDIN, Marita Martins (Org.). Infâncias: cidades e escolas amigas das crian-
ças. Porto Alegre, RS: Mediação, 2007.

SOUZA, Bárbara Sabrina de. As práticas de leitura e escrita: a transição da Educação Infantil para o primeiro ano 
do Ensino Fun damental. Dissertação (Mestrado em Educa ção). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012.

VIGOTSKI, L.S. A Formação Social da Mente: O Desenvolvimento dos Processos Psicológicos Superiores. 4 ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000.

Leitoras e autoras de enunciados: relato de experiência sobre a 
apropriação cultural das crianças, mediada pela linguagem e o jogo

Santiago Daniel Hernandez-Piloto Ramos
Universidade Federal do Espirito Santo – UFES

Resumo: O artigo aborda o nascimento social e	a	influência	da	literatura	na	apropriação	cultural,	mediada	
pela	 linguagem	no	 jogo.	Parte-se	do	uso	dos	gêneros	 textuais	para	a	 leitura	de	mundo	dascrianças bem 
pequenas. Pretende-se responder como as crianças, no processo de humanização –nascimento social- mediado 
pela	linguagem	e	no	uso	da	literatura,	se	apropriam	da	cultura	e	expressam	no	brincar	os	conhecimentos	
adquiridos	na	sala	de	aula.	Objetiva-se	discorrer	sobre	a	importância	da	leitura	como	experiência	psíquica	e	
seu	desdobramento	na	apropriação	das	formas	culturais	de	escrita,	usadas	socialmente,	de	forma	lúdica	e	sem	
combater a verdadeira experiência. Conclui-se que a inserção neste mundo da linguagem, por parte dos bebes 
e as crianças, tem lugar muito antes de entrarem no ciclo de alfabetização, entretanto compreende-la como 
uma	forma	especial	permite	à	criança	novas	formas	de	expressão	e	comunicação.
Palavras-chave: Alfabetização. Criança. Educação Infantil

Introdução

Este	relato	de	experiência	parte	do	 trabalho	desenvolvido,	em	2015,	dentro	de	um	Centro	Municipal	
de Educação Infantil (Cmei), em Vila Nova de Colares, no município de Serra, por professoras da educação 
infantil	no	uso	de	diferentes	gêneros	textuais	(BAKHTIN,	2003);	(MARCUSCHI,	2008)	–	contos,	mitos,	lendas-,	
de acordo com o plano de ação da escola, que deveriam perpassar os projetos de sala de aula, para 
permitir a apropriação cultural e leitura de mundo das crianças bem pequenas do grupo 31 a partir da 

1 A partir da Resolução Nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base 
Nacional Comum Curricular com respeito à Educação Infantil, na Segunda Versão (2016) fortalece a identidade da educação infantil, 
especificando a organização dos conteúdos de aprendizagem considerando, para isto, três subgrupos etários – bebês, crianças bem 
pequenas e crianças pequenas – para a educação infantil (BRASIL, 2016, p.66). Sendo que as crianças dos Grupos 3, com três anos 
completos até o 31 de março do ano em que ocorre a matrícula- dentro dos Cmeis compreendem o segundo subgrupo etário (1 ano e 
sete meses a 3 anos e 11 meses).
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influencia	da	literatura	sobre	o	brincar	das	crianças	no	processo	de	apropriação	mediado	pela	linguagem	e	
o jogo (JUKOVSKAIA, 1975); (ELKONIN, 1985); (VIGOTSKY, 2003b, 2007a, 2007b); (VIGOTSKI, 2007); (RAMOS; 
HERNANDEZ	PILOTO,	2013);	(RAMOS,	2014).	Entende	que,	o	desenvolvimento	psíquico	da	criança	dentro	do	
espaço escolar dá-se tanto a partir do ato responsivo quanto responsável	(BAKHTIN,	2010)	do	professor	e	a	
interação social com os Outros, assim como pela relação como o mundo dos objetos concretos da cultura 
criados historicamente pelo homem.

Por tanto se pretende responder como as crianças, como leitores e autores de seu discurso, no processo de 
humanização	(LEONTIEV,	1978),	mediado	pela	linguagem	no	uso	dos	diferentes	gêneros	textuais	presentes	
na	literatura,	se	apropriam	da	cultura	e	expressam	no	brincar	os	conhecimentos	adquiridos	na	sala	de	aula.

Uma	primeira	hipótese	do	artigo	parte	da	premissa	de	que	o	trabalho	com	os	diferentes	gêneros	textuais	
dentro das obras literárias, como manifestação artística de representação estética da realidade objetiva 
durante	o	ato	criador,	é	uma	condição	que	proporciona	à	criança	relações	sociais,	e	produto	da	sua	força	
emocional	e	expressiva,	induze-a	a	participar	ativamente	de	sua	criação	e	desfrute	em	outros	momentos	da	
vida social. Vários autores, seguidores de Vigotski2, defenderam a disposição sensorial adequada para tal 
atividade. Já que, quanto mais ativos se desenvolvam os movimentos de apropriação por parte do corpo da 
criança,	mais	completas	e	intensas	serão	as	sensações	e	percepção	do	mundo	objetivo.	Estas	reações	estéticas,	
as quais se referia Vigotski3 (1999), não podem ser limitadas à base sensorial. Pois precisam o emprego, por 
parte	da	criança,	de	numerosos	processos	funcionais	para	o	desenvolvimento	das	funções	psíquicas	superiores	
(FPS), que representam o substrato da consciência humana (VIGOTSKI, 2004), como: memoria, linguagem, 
pensamento e imaginação, e fantasia.

De tal forma não se pode limitar a relação da criança bem pequena com a literatura às atividades 
programadas.	Pois	os	diferentes	gêneros	textuais	passam	a	ser	objetos	sociais	concretos	da	“criação	humana	
para	atender	às	necessidades	das	interações	verbais”	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	2009,	p.97)	e	cumprem	também	
seu papel quando as crianças os incluem nas brincadeiras e nos jogos de papeis, os empregam em seus atos 
de	fala	e	nas	relações	com	os	outros.	Nestes	jogos,	a	criança	toma	a	inciativa	e	emprega-os	socialmente	
nas	interações	verbais,	tornando-os	instrumentos	de	suas	práticas	individuais.	Isto	leva	a	refletir,	que	todo	
conhecimento humano, por mais simples que possa parecer, e se realize numa atividade concreta, e seja 
mediado	por	instrumentos,	“não	se	limita	à	experiência	pessoal	de	um	indivíduo,	antes	se	realiza	na	base	da	
aquisição	por	ele	da	experiência	e	da	pratica	social”	(LEONTIEV,	2004,	p.90).	Pois	a	criança	somente	se	torna	
historicamente real e culturalmente produtiva como parte do todo social, a través do Outro e dentro dele. Ou 
seja,	para	a	psicologia	histórico-cultural	(PHC),	este	elemento	produtor	de	conhecimento	não	é	de	natureza	
biológica,	mas	“humana,	pois	são	as	pessoas	que	realizam	a	mediação”	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	2009,	p.12)	e	
os empregam de acordo com suas necessidades individuais e sociais.

Uma segunda hipótese que orienta este trabalho, de acordo com os estudos de Gontijo e Schwartz (2009), 
parte	do	pressuposto	que	é	possível	aprender	brincando	e	brincar	aprendendo,	pois	“mediante	a	atividade	
lúdica,	a	criança	reorganiza	suas	experiências,	com	e	no	mundo,	incorporando	elementos	do	contexto	cultural	
que	contribuem	com	o	desenvolvimento	da	imaginação”	(RAMOS,	HERNANDEZ-PILOTO,	p.124),	sem	a	qual	
seria	“[...]	impossível	conhecer	corretamente	a	realidade,	[...]	sem	se	afastar	dela,	das	impressões	isoladas	
imediatas, concretas, em que essa realidade está representada nos atos elementares de nossa consciência” 
(VIGOTSKI, 2003, p.128-129).

2 Os estudos sobre, a educação estética das crianças, pela experiência com as diferentes manifestações artísticas, foram desde o inicio da 
Revolução Socialista uma temática discutida por intelectuais. Entendiam a educação como um sistema unificado, cabendo a Educação 
Estética da criança até o adulto a todo o sistema educacional em geral. Estes estudos não se resumiram a um reduzido grupo, mas a 
grandes nomes da psicologia e da pedagogia soviética, entre eles: Leontiev, Saporoshev, Teplov, Kirejenko, Sakulina, Ignatiev, Smirnova 
entre outro, que estudaram o papel das bases sensoriais das emoções na vivencia com a obra. De aqui se destaca a grande contribuição 
de Vigotski (1999) com seu conceito de Catarse, como forma de explicação de lei da reação estética.

3 Este nome encontra-se escrito de diferentes formas, entre elas: Vygotsky, Vygotski, Vigotsky e Vigotski. Escolheu-se “Vigotski” como 
a escrita que norteará o texto, entretanto se preservaram, nas referências bibliográficas, as diferentes grafias que foram adoptadas 
em cada uma delas.
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Os	estudos	de	Ariès	 (1981)	permitiram	uma	aproximação	à	noção	de	 infância	e	a	visão	socialmente	
construída sobre elas de acordo com as formas de organização da sociedade. Assim, os professores da 
educação infantil, por muito tempo, cristalizaram, também, tal visão de Ser inerte, ingênuo, frágil e ausente de 
saberes, levando-a a ser controlada dentro dos projetos educativos que impediram sua autonomia, seu direito 
ao brincar, como processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual, social e humano. Por outro lado, 
este olhar adulto de superioridade combateu a infância e cassou seu direito à memoria (BENJAMIN, 2002) 
e	a	experiência	verdadeira	–Erfahrung- com a leitura de mundo e o processo de apropriação da linguagem 
escrita (GONTIJO, 1996; 2003); (VYGOTSKY, 2005) como ato de fala humana impresso.

Os	objetivos	deste	trabalho	visam,	a	partir	do	relato	de	experiência	das	professoras	da	educação	infantil	
de um Centro Municipal de Educação Infantil, abordar o papel da cultura no processo de humanização da 
criança;	apresentar	como	se	apropria	da	linguagem	oral	a	criança,mediada	pelos	gêneros	textuais,	na	vivencia	
com	a	obra	literária	como	experiência	psicológica;	e	analisar	as	possibilidades	apresentadas	no	relato	de	
experiência	do	trabalho	com	diferentes	gêneros	textuais	com	as	crianças	no	cotidiano	da	Educação	Infantil	
de	forma	lúdica	e	sem	combater	a	verdadeira	experiência	nem	perder	por	parte	dos	adultos	“o	“espirito	
brincalhão”	e	a	“alegria”	que	tal	vez	conheceram	na	infância”	(BENJAMIN,	1989,	p.9)	no	ato responsável de 
ensinar	as	“formas	culturais	de	escrita”	(GONTIJO,	2003,	p.6)	usadas	socialmente.

O	referencial	 teórico	que	 fundamenta	o	estudo	está	ancorado	nos	postulados	da	 (PHC),	por	estudar	
o	desenvolvimento	da	criança	a	partir	das	 relações	 sociais	mediadas	pelos	 instrumentos	elaborados	
historicamente	pelo	homem.	Assim,	tomando	como	ponto	de	partida	o	fato	que	“[...]	a	aprendizagem	da	
criança começa muito antes da aprendizagem escolar”4 (VIGOTSKY, 2005, p.8), ou seja, sempre carrega uma 
pré-história,	pelo	que	nunca	parte	de	zero.	É	possível	afirmar	que	a	inserção	neste	mundo	da	linguagem,	por	
parte dos bebes tem lugar muito antes das crianças entrarem no espaço escolar. Entretanto os estudos na área 
da	alfabetização	possibilitam	compreende-la	como	uma	“forma	especial	de	linguagem”	que	a	partir	de	sua	
apropriação	permite	ao	sujeito	da	fala	“novas	formas	de	expressão	e	comunicação”	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	
2009, p.14) durante o processo de humanização.

Processo de humanização da criança no mundo não natural

Para	Vigotski	e	seguidores	da	(PHC)	tudo	que	é	humano,	é	um	produto	da	vida	em	sociedade	mediada	
nas	 relações	com	os	Outros	e	na	apropriação	e	uso	dos	 instrumentos	elaborados	historicamente	pelas	
gerações	anteriores.	Portanto,	os	instrumentos	utilizados	pelo	homem,	no	seu	processo	de	transformação	
e desenvolvimento humano, também são objetos sociais, elaborados no decurso das atividades coletivas. 
Dispor	deles,	para	Leontiev,	não	significa	possuí-los,	mas	dominá-los,	ou	seja,	produzi-los,	utiliza-los.	Para	
este	psicólogo	russo	“o	home	é	um	ser	de	natureza	social,	que	tudo	que	tem	de	humano	nele	provém	da	sua	
vida em sociedade, no ceio da cultura criada pela humanidade” (LEONTIEV, 2004, p 279).

Tudo	que	compõe	a	consciência	do	homem	é	produto	das	diversas	objetivações	e	apropriações	durante	a	
atividade humana. Outra das vertentes que abordam o tocante à transformação do homem, e, a criação de um 
novo patamar, superior, da personalidade ou da conduta humana, buscam seus fundamentos nos postulados 
teóricos de Nietzche, mas o próprio Vigotski alertara já em seu trabalho sobre A transformação socialista do 
homem, em 1930, o erro desta teoria, que ignorava a diferença entre as leis de evolução biológicas [natureza] 
das	leis	de	evolução	histórica.	Portanto	não	resta	duvida	que	o	“ser	humano	evolui	e	se	desenvolver	como	
um ser histórico, social” (VIGOTSKI, 1930, p.7). Por conseguinte, a sua elevação biológica ao novo patamar se 
poderá	objetivar	ao	dominar	os	processos	gerais	que	dominam	sua	própria	natureza.	E	assim	conclui	que	“a	
transformação biológica do homem não representa um pré-requisito senão que, ao invés disso, é resultado 
da libertação social do homem” (VIGOTSKI, 1930, p.7).

4 Vigotsky (2005) toma esta idea como ponto de partida para fazer uma análise e crítica as três teorias que examinara sobre o 
desenvolvimento e a aprendizagem na idade escolar, entre elas a teoria de Piaget.
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Na	atividade	deste	novo	homem,	se	reflete	o	meio	social	e	cultural	–	constituído	pela	ação	realizada	
historicamente por homens e mulheres ao longo de seu desenvolvimento: ação transformadora do meio 
natural	e	ao	mesmo	tempo	transformação	do	conjunto	das	relações	sociais,	entretanto,	corresponde	a	ele	a	
apropriação	e	constituição	de	sua	individualidade.	Além	de	ser	um	reflexo	do	social	(intrapsíquico)	do	mundo	
é, ao mesmo tempo, criador de si mesmo e de seu próprio mundo subjetivo (intrapsíquico). Por isso, em suas 
experiências,	o	ser	social	apropria-se	da	cultura	e	o	faz	mediado	por	instrumentos	e	signos	presentes	na	
linguagem,	carregada	das	influências	culturais	externas	que	determinam	seu	desenvolvimento	qualitativo,	
embora essa determinação qualitativa opere no sujeito em virtude do processo ativo e criativo interno e 
subjetivo.

De	acordo	com	o	anteriormente	apresentado	é	possível	afirmar	que	os	bebês	não	nascem	em	um	mundo	
“natural”,	mas	humano,	rodeada	pelas	objetivações	produzidas	a	partir	da	atividade	e	trabalho	humano,	e	
para	sua	entrada	na	história	da	humanidade	não	vasta	seu	nascimento	físico-	animal-,	pois	“é	necessário	algo	
como	um	segundo	nascimento,	um	nascimento	social”	(BAKHTIN,	2004,	p.11).	Nas	relações	sociais	se	apropria	
e passa a participar das atividades e práticas culturais. Seria errado, então, pensar que o simples fato do 
homem (Ser hominizado) nascer no mundo humano (não natural) o levaria em direção ao Ser humanizado. 
Para	que	essa	inserção	ocorra,	“não	é	suficiente	nascer	e	viver	em	sociedade,	não	basta	o	contato	imediato	
com	as	objetivações	humanas”	 (MARTINS,	2013,	p.10),	mas	a	apropriação	e	sintetização	do	conjunto	de	
fenômenos produzidos pela historia humana, se situando assim no cerne da construção da humanidade. Este 
gênero	humano	“expressa-se	como	construção	histórica,	como	resultado	da	história	social	posta	na	forma	
de	objetivações	genéricas”	(MARTINS,	2007,	p.89).

As	 reações	naturais,	biologicamente	herdadas,	da	criança	se	 transformam	com	as	 interações.	Neste	
processo dialético a criança – social, espacial e temporariamente localizada – passa de produto do meio, a 
sujeito	criador	ativo,	que	constrói	sua	individualidade	dentro	do	meio	em	que	se	encontra	inserida.	“Só	essa	
localização	social	e	histórica	do	homem	o	torna	real	e	lhe	determina	o	conteúdo	da	criação	da	vida	e	da	
cultura”	(BAKHTIN,	2004,	p.11).	Portanto	a	cultura	como	produto	objetivado	pelo	homem	é	parte	da	natureza	
humana a ser apropriada para seu desenvolvimento e constituição como Ser humanizado e desenvolvido 
culturalmente. Este processo evidencia uma transformação qualitativa superior de um Ser natural (biológico), 
que já nasce inserido na cotidianidade, em um Ser cultural (humanizado), não desde o postulado nietzchiano, 
mas da abordagem histórico-cultural. Assim, o desenvolvimento cultural da criança estará em estreita relação 
com	o	desenvolvimento	de	sua	consciência,	e	sua	máxima	humanização	“pressupõe	a	apropriação	de	formas	
elevadas	acimada	vida	cotidiana,	e,	nessa	elevação,	a	forma	escolar	exerce	um	papel	insubstituível”	(MARTINS,	
2006, p, 53).

De acordo com Pino (2000) durante a apropriação do saber sistematizado e construído historicamente 
pelo	homem,	e	do	desenvolvimento	cultural,	as	funções	biológicas	adquirem	novas	formas	qualitativas	de	
existência	na	consciência	da	criança.	O	salto	qualitativo	no	desenvolvimento	do	Ser	criança	humanizado,	
como	para	Bakhtin	(2004),	“implica	um	novo	nascimento,	o	cultural,	uma	vez	que	só	o	nascimento	biológico	
não	dá	conta	da	emergência	dessas	 funções	definidoras	do	humano”	 (PINO,	2005,	p.47).	Vigotski	 (1997)	
conceitua	o	desenvolvimento	da	criança	como	um	processo	dialético	de	natureza	cultura,	onde	“a	natureza	
transforma-se em cultura, sem perder suas caraterísticas, e a cultura materializar-se em natureza constitui 
um	paradoxo	que	só	o	caráter	simbólico	da	cultura	pode	desvendar”	(PINO,	2005,	p.53).	Este	nascimento	
cultural ao qual Angel Pino faz menção constitui o processo de propagação das (FPS) por meio de práticas 
sociais e não biológicas, como as elementares, durante este desenvolvimento cultural a criança apropria-se 
das	significações	e	sentidos	atribuídos	pela	humanidade	aos	objetos	e	à	natureza.	Entretanto	como	é	possível	
a humanização da criança e seu pleno desenvolvimento cultural se lhe é negado o acesso aos bens materiais 
–	portadores	de	significações	–	produzidos	pelos	homens?

Apoiado	em	Marx,	Vigotski	defende	o	papel	central	da	educação	na	“transformação	do	homem,	no	percurso	
de	formação	[social]	consciente	de	novas	gerações,	a	base	mesma	[forma	básica]	para	transformar	o	tipo	de	
humano [histórico] concreto” (VIGOTSKI, 1930, p.6).
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Este Ser criança-hominizada torna-se Ser Social-Cultural se apropriando da humanidade produzida 
historicamente,	 e	a	 ela	não	negada	nas	 relações	 sociais,	 pois	o	 individuo	humano	não	elabora	 seu	
conhecimento	 individualmente,	mas	nas	 relações	dialógicas	 com	os	Outros,	 se	apropriando	do	 saber	
historicamente	produzido	e	socialmente	existente	e	compartilhado	nas	relações	sociais	pelas	diferentes	
formas de linguagens. Seu desenvolvimento cultural não pode se resumir à inserção dela na cultura, mas à 
apropriação da cultura dos outros, agora transformada em cultura-alheia-dela.

A cultura e sua apropriação pela criança

Como	explicitado	anteriormente	a	criança	não	nasce	humana,	mas	inserida	num	mundo	humano	(não	
natural). Por conseguinte cabe nos questionar em que mediada este Ser-criança hominizado relaciona-se com 
a palavra social-alheia, como ato de fala ou como ato de fala impresso, antes de torna-la palavra interior, 
quando	se	relaciona	com	o	psiquismo.	Pode-se	afirmar,	então,	que	para	o	desenvolvimento	psíquico	da	criança	
é importante a apropriação das diferentes formas de linguagem, em especial da palavra, como parte da 
realidade material, pois a partir dela é possível ao sujeito a relação direta com a realidade transmutando-a 
em	signos	carregados	de	significados	produzidos	socialmente	pelos	usuários	da	língua.

Também	fora	discutido	no	 tópico	anterior,	a	 importância	da	apropriação	das	objetivações	humanas	
dentro do processo de transformação do Ser-criança homonizado em direção ao ser-crinaça humanizado. Ao 
analisar,	de	acordo	com	Vigotski,	que	a	atividade	criadora	é	“toda	realização	humana	criadora	de	algo	novo”	
(VIGOTSKY,	2003a,	p.7),	seja	esta	como	parte	do	reflexo	dos	objetos	do	mundo	material	exterior	a	consciência,	
seja	esta	determinada	por	processos	complexos	da	própria	consciência,	tanto	como	um	impulso	reprodutor	
ou reprodutivo da experiência alheia-social ou da experiência vivenciada permite pensar a literatura e os 
diferentes	gêneros	textuais	utilizados	nos	atos	de	fala	como	um	patrimônio	produzido	pela	humanização	
do Ser hominizado, e com isto sua compreensão como direito cultural a ser compartilhado com as demais 
gerações	para	sua	apropriação	e	uso	social.

Os bebês desde os primeiros dias inicia seu processo de leitura de mundo como forma de emancipação 
de	seu	estagio	biológico,	em	direção	a	um	estagio	cultural.	Esta	emancipação,	hereditária	das	 funções	
elementares,	permite	começar	a	construir	significados	e	dar	sentido	aos	mais	diversos	estímulos	do	mundo	
material	exterior.

A compreensão, como forma de diálogo, por parte desta criança hominizada, dos diferentes signos, 
intercambiados	nas	trocas	sociais,	e	seus	significados,	é	um	ato	necessário	não	só	para	a	compreensão,	mas	
para se fazer compreender pelos outros sujeitos de sua comunidade linguística e social. Quando a criança 
compreender	os	enunciados	(unidades	de	significações)	orais	e	escritos,	a	ela	destinadas	ou	presentes	nas	
relações	dialógicas	com	os	Outros,	já	em	sua	manifestação	discursiva	no	ato	responsivo	para	com	o	Outro,	
opõe-se	a	palavra-alheia	do	outrem,	com	uma	contrapalavra.	Esta	nova	enunciação	“como	processo	de	
atividade	de	linguagem	tanto	exterior	como	interior,	é	ininterrupto,	não	tem	começo	nem	fim”	(BAKHTIN;	
VOLOCHINOV,	2004,	p.125).

Neste processo dialógico social de apropriação dos diferentes gêneros textuais do discurso	(BAKHTIN,	
2003), presentes em todos os campos da atividade humana e ligados ao uso da linguagem, a criança realiza 
suas	primeiras	percepções	e	internalização	de	informações	trocadas	socialmente,	com	relação	à	linguagem-
alheia. Pois, como alerta Bakhtin, nada a ela pertence antes da inclusão no mundo não natural, nem mesmo o 
nome que carrega desdo o nascimento vem do mundo biológico natural, ou seja, que desde esta perspectiva 
a tomada de consciência do Ser não é individual, mas novamente social. Destarte a criança toma consciência 
dela,	originalmente,	“[...]	através	dos	outros:	deles	recebo	a	palavra,	a	forma	e	o	tom	que	servirão	para	a	
formação original da representação que terei de mim mesmo” (Bakhtin, 2003, p.373-374).

Este princípio da alteridade permite à criança tomar do outro sua completude provisória e necessária 
para, na relação dialógica o Outro fornecer os elementos que o tornam o ser que é social e cultural. Portanto 
o outro toma papel vivo e falante como ato educativa nos enunciados portadores dos mais diversos gêneros 
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do	discurso.	No	primeiro	momento	cabe	ao	outro	a	 tradução	das	sensações	da	criança	em	palavras,	e,	
posteriormente	a	partir	da	apropriação	dos	signos	construídos	pela	criança	a	significação	do	mundo	dos	
adultos, antes distante e incompreensível. Aqui, se inicia o primeiro estagio de leitura da criança do mundo 
do adulto: leitura de vozes, sons, gestos, entre outros, ou seja, o infante lê o mundo com todos os sentidos.

Neste	processo	de	trocas-apropriações-enunciados-respostas	nenhum	dos	sujeitos	do	discurso	permanece	
inalterado, portanto, desloca-se a outro nível sociocultural diferente de quando entrou na interação dialógica. 
Este	excedente	de	visão	do	Outro	 sobre	a	criança	permitem	o	acabamento	provisório	do	Ser-criança 
hominizada. Consequentemente, o passado discursivo do falante determina o presente cultural da criança, 
de	forma	criadora,	pela	linguagem.	A	qual	não	funciona	de	forma	igual	para	vários	grupos,	pois	“[...]	a	palavra	
(o	discurso	interior)	se	revela	como	material	semiótico	privilegiado	do	psiquismo”	(BAKHTIN;	VOLOCHINOV,	
2004, p.52). Esta, utilizada nos enunciados concretos pelos usuários da língua, é um fenômeno ideológico por 
excelência,	se	posicionando	sempre	na	relação	Eu-Outro.

Tanto Vigotski quanto Bakhtin ressaltam a importância do outro no processo mediático de construção 
e	apropriação	cultural	da	criança.	No	caso	especifico	da	linguagem	para	aprender	a	falar,	a	criança,	deve	
“aprender	a	construir	enunciados”	 (BAKHTIN,	2003,	p.283)	e	 isto	não	é	uma	ação	biológica,	mas	cultural	
alcançado	nas	trocas	com	os	outros.	Porem	estes	enunciados	no	ato	da	fala	apenas	são	possíveis	“através	do	
domínio	de	determinados	gêneros	do	discurso”	(BAKHTIN,	2003,	p.282),	os	quais	não	são	dados	da	mesma	
forma que nos é dada a língua materna, e na maioria das vezes a criança passa a ter conhecimento e domina-
los	a	partir	de	seu	estudo	teórico	na	escola.Para	este	autor	“aprender	a	falar	significa	aprender	a	construir	
enunciados”	(BAKHTIN,	2003,	p.283),	pois	não	falamos	mediante	palavras	o	frases	isoladas,	mas	por	meio	de	
enunciados	concretos	presentes	dentro	dos	diversos	gêneros	textuais	do	discurso.	Entretanto,	ao	se	estudar	
os	enunciados,	não	pode	se	deixar	de	lado	a	importância	da	palavra,	como	ponte	entre	mim	e	o	outro,	a	qual	
se	relaciona	com	o	contexto	social	e	carrega	um	conjunto	de	significados	que	socialmente	foram	dados	a	ela	
dentro dos diferentes gêneros do discurso. Radicando, nisto, seu caráter plural, multifacético e polissêmico. 
Por	isso,	as	diversas	formas	de	linguagem	com	as	quis	nos	expressamos,	junto	com	a	palavra	são	de	valor	
social.	Todo	signo	é	social	por	natureza,	tanto	exterior	quanto	interior.	Destarte	encontramos,	nos	postulados	
bakhtinianos,	uma	concepção	de	linguagem	que	se	aproxima	dos	fundamentos	da	(PHC).	Por	isso,	o	enunciado	
é apresentado por Bakhtin inserido na história, na cultura, na sociedade, ou seja, ele emerge a partir da vida 
do	homem,	“produto	da	interação	de	dois	indivíduos	socialmente	organizados	e,	mesmo	que	não	haja	um	
interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o 
locutor.	Não	pode	haver	interlocutor	abstrato”	(BAKHTIN;	VOLOCHINOV,	2004,	p.112).

Essa	natureza	social	do	enunciado	é	resultado	das	interações	sociais.	Quando	a	criança	apropria-se	do	
uso real desses gêneros e aprende a se comunicar por meio de enunciados com seu interlocutor concreto de 
sua comunidade social, já esta dando em si um salto qualitativo de seu primeiro estágio biológico para um 
novo momento de seu desenvolvimento psíquico cultural. Mas como favorecer essa aprendizagem dentro 
da escola usando a literatura?

O	antes	exposto	permite	repensar	a	importância	da	pratica	docente	e	uso	da	literatura	a	partir	do	domínio	
dos	gêneros	textuais	dentro	da	sala	de	aula	com	as	crianças.	Todavia,	Walter	Benjamin	e	Lev.	S.	Vigotski	
preocupavam-se	com	a	importância	da	acumulação	de	numerosas	experiências	na	primeira	infância	para	
alcançar	a	capacidade	literária,	pois	para	isto,	“deve	alcançar	um	elevado	domínio	da	palavra,	levando	seu	
mundo interior a um grado altíssimo de desenvolvimento” (VIGOTSKY, 2003a, p.54). Este ato de compreensão, 
ativo	e	criador	do	texto,	é	diferente	do	ato	de	compreender	a	linguagem	oral,	que	surge	na	comunicação	
viva	entres	as	pessoas,	pois	“continua	a	criação,	multiplica	a	riqueza	artística	da	humanidade”	(BAKHTIN,	
2003, p.378).

Até agora dedicamos ênfase a dissertar sobre a constituição da criança como Ser-criança humanizado 
a partir de seu segundo nascimento como ser sociocultural pela apropriação da cultura mediada pela 
linguagem oral. Entretanto entende-se que como alerta Vigotski o domínio da linguagem escrita por parte 
da criança não é menos importante nesse processo de desenvolvimento psíquico e humanização. Blonskii 
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citado por este autor (2003a, p.57) falando sobre a importância de instruir a criança na linguagem escrita, 
enfatiza	a	necessidade	dos	professores	selecionar	adequadamente	vários	gêneros	textuais	(bilhetes,	cartas	
pessoais e de negocio, pequenos relatos) dentro das obras literárias, para serem pedagógicas. E conclui que 
esta	tarefa	deveria	na	verdade	difundir	na	criança	este	desejo,	mas	sem	deixar	de	ajuda-lo	a	conseguir	os	
meios para seu domínio.

Introduzir as crianças na primeira infância a trabalhar e dominar os gêneros discursivos presentes na 
literatura,	não	significa	adentra-las	prematuramente	neste	mundo,	nem	as	coloca-las	a	se	expressar	antes	de	
tempo na linguagem dos adultos, mas uma forma de ajuda-las a elaborar e desenvolver sua própria linguagem 
literária e domínio dos gêneros do discurso como enunciados concretos dos atos de fala. Por outro lado se 
ela nasce num mundo humano, estes gêneros estão para ela presente e incompreensíveis no mundo cultural 
e	social	onde	realizam	suas	interações	com	os	outros.	Assim,	“a	educação	em	geral	e	a	educação	literária	
das crianças em particular, não é só possível, como totalmente inevitável” (VIGOTSKY, 2003a) e necessária. 
Nestes jogos infantis, com os brinquedos e os desenhos, onde se consolidam os processos de simbolização 
de primeira ordem (VIGOTSKI, 2007) a linguagem literária –simbolismo de segunda ordem- e o psiquismo 
misturam-se, relação esta que potencializa o próprio processo de simbolização. Nas mãos das crianças, 
durante	os	momentos	lúdicos,	o	livro	como	objeto	concreto	passa	a	ser	também	um	tipo	de	brinquedo	pelo	
qual brinca e aprende e aprende brincando.

As	aproximações	teóricas	apresentadas,	aqui	nestes	tópicos,	possibilitaram	as	bases	para	analisar	uma	
pratica	educativa	desenvolvida	dentro	de	um	Cmei	da	Serra	com	gêneros	textuais.

Compartilhando experiências: literatura- mitos e lendas na sala de aula com crianças 
bem pequenas.

As crianças na primeira infância brincam durante grande parte do dia. Nestes momentos, se utilizam 
de	suas	experiências,	como	o	conteúdo	da	literatura	a	ela	apresentada	tanto	na	vida	cotidiana	quanto	no	
espaço escolar. O papel da literatura dentro das brincadeiras poderia ser apresentada aqui a partir de varias 
pesquisas e trabalhos desenvolvidos com as crianças dentro da escola. Entretanto nos deteremos no trabalho 
desenvolvido pelas professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), em Vila Nova de Colares, 
no município de Serra, cujos procedimentos metodológicos que foram aplicados nas atividades programadas 
também	exerceram	influência	sobre	o	conteúdo	dos	jogos	que	realizaram	as	crianças	após	tais	atividades.

No início do ano letivo de 2016, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil (BRASIL, 2009, p.25), as professoras resolveram que o plano de ação da escola seria a utilização de 
diferentes	gêneros	textuais	para	possibilitar	experiências	narrativas	e	a	apropriação	cultural	das	crianças	
bem pequenas. Desta forma, o tema escolhido deveria perpassar os projetos de sala de aula para trabalhar 
outros	conteúdos	culturais.

Em busca de uma temática que envolvesse toda a comunidade escolar, se propôs a realizar uma viagem 
imaginaria-cultural pelo Brasil. O que já em si seria uma forma de desenvolver a imaginação delas.

Cada	grupo	ficaria	responsável	por	uma	região,	tornando	essa	variedade	cultural	mais	próxima	da	criança	
e resgatando as belezas que estavam a sua volta. Os grupos III A, III B e III C, do turno matutino, escolheram 
visitar	e	fazer	um	grande	“tour”	pela	região	Norte,	a	fim	de	conhecer	e	se	apropriar	da	cultura,	dos	costumes,	
da culinária, das danças, entre outros. E assim, durante o ano as professoras foram realizando coletivamente os 
planejamentos semanais utilizando também livros de histórias, contos, lendas, mitos, desenhos, reportagens, 
que	falassem	sobre	esta	Região,	a	floresta	amazônica	e	as	influências,	principalmente	as	indígenas,	localizadas	
na área de estudo.

Vale ressaltar que, levando em consideração a amplitude dos acontecimentos vivenciados pelas 
professoras e as crianças durante o ano, bem como a pequena dimensão desse relato para contemplá-los, 
deve-se	afirmar	que	não	se	tem	pretensão	aqui	de	esboçar	todos	os	enlaces	em	algumas	páginas,	devido	a	
grande produção realizada pelas crianças em suas individualidades.
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Desta	forma,	nos	deteremos	nesta	experiência	com	a	literatura	e	os	diferentes	gêneros	textuais,	os	quais	
foram fundamentais para a apropriação de diversos saberes culturais pelas crianças.

Os	gêneros	textuais	fazem	parte	do	nosso	dia	a	dia,	e	por	isso	trabalha-los	dentro	da	educação	infantil	
como forma de alfabetização é um elemento que impulsiona outras possibilidades de atividades. Deveriam 
sempre	estar	presente	nos	planejamentos	de	todos	os	professores	alfabetizadores,	pois	“convivemos	com	
uma	diversidade	de	textos	verbais,	imagéticos,	híbridos	que	foram	produzidos	por	vários	sujeitos	em	situações	
e	contextos	bem	diferentes	uns	dos	outros”	 (GONTIJO;	SCHWARTZ,	2009,	p.96).	Daí	a	 importância	de	se	
conhecimento e domínio, tanto pelo professor quanto pela criança.

O	trabalho	fundamentou-se	nos	princípios	dialógicos	de	Bakhtin	por	entender	que	nas	relações	dialógicas,	
nas	experimentações,	 indagações,	criações,	que	se	estabelecem	com	os	Outros,	não	só	 transformamos	
como	também	somos	 transformados	pela	mediação,	apropriação	e	 ressignificação	dos	conhecimentos	
compartilhados	e	construídos	socialmente.	A	linguagem	dentro	das	relações	dialógicas	permite	o	agir	de	
umas	pessoas	“sobre	as	outras	num	processo	contínuo	de	autotransformação.	Por	isso,	a	linguagem	é	uma	das	
mais	importantes	criações	da	humanidade”	(GONTIJO,	2003,	p.22),	pela	qual	“os	falantes	tornam-se	sujeitos”	
(GERALDI, 1999, p.41).

O	exemplo	a	ser	compartilhado	refere-se	ao	projeto	sobre	as	Olimpíadas	Rio	2015.	Levando	a	definir	uma	
serie	de	perguntas	que	deveriam	ser	respondidas	como	eixos	norteadores	do	projeto:	1)	De	que	forma	poderia	
o estudo da Região Norte do Brasil estar relacionada com a história das olimpíadas em especial com a Grécia 
antiga? Um caminho apontado nas pesquisas orientou o trabalho pedagógico para a relação entre o mito 
do fogo5 e a tocha olímpica. Assim usando este gênero seria possível dar inicio ao trabalho com as crianças.

Contou-se como surgira o fogo segundo os índios brasileiros. Conversou-se sobre os diversos costumes e 
tradições	indígenas	presentes	nas	diferentes	regiões	da	área	de	estudo	escolhida.	As	crianças bem pequenas 
passaram	a	conhecer	a	existência,	ainda,	de	algumas	 tribos	que	moram	regiões	da	floresta	amazônica.	
Ademais foi possível neste trabalho comparar em conjunto como moram estes povos oriundos do Brasil.

O trabalho não se resumiu as narrativas, mas também foram produzidos pratos indígenas típicos da 
Região Norte. Alguns destes alimentos nunca comidos por elas e outras apenas os conheciam. Também fora 
contado outro mito sobre a história do fogo, mas agora segundo os gregos. Este seria o ponta pé inicial para 
falar sobre a tocha olímpica que estava circulando por algumas cidades do Brasil; a importância do fogo 
nos	jogos;	as	modalidades;	explicar	o	símbolo	olímpico;	e	quais	eram	os	mascotes	das	olimpíadas	no	Brasil.

Tornou-se	um	momento	interessante	o	poder	brincar	procurando	no	mapa	as	regiões	que	estavam	sendo	
estudadas.	Encontrar	a	região	onde	moram,	e	todo	o	trajeto	que	percorreria	a	tocha	até	seu	destino	final.	
Além	do	mapa	trabalhou-se	com	o	globo	terrestre	e	assim	encontraram	a	origem	geográfica	dos	jogos.

Neste momento de aprender brincando e brincar aprendendo, comparavam os países, perguntavam se a 
terra era redonda a partir da representação simbólica com o globo terrestre. Este momento foi fundamental 
dentro da perspectiva seguida no trabalho, pois se abriu a janela para o mundo do conhecimento mediado 
pelas	relações	dialógicas.	As	crianças	como	autores	de	seus	enunciados	também	contavam	o	que	viam	na	
mídia. Perguntavam para além do próprio conhecimento cotidiano das professoras ou as obrigava a procurar 
novas	informações.	Desta	forma	assim	como	ensinavam	também	neste	processo	de	construir	juntos	aprendiam.

O momento lúdico
Após todo esse processo, surgiu a ideia de realizar em conjunto a própria tocha. Ou seja, uma nova 

ressignificação	do	símbolo	das	olimpíadas,	mas	agora	produção	da	 imaginação criadora das crianças 
(VIGOTSKY, 2003a). Foram utilizados vários materiais para sua confeição. Este novo elemento passaria de 
objeto de estudo a objeto de estudo brinquedo. Assim como o livro que transformou-se em brinquedo-
conhecimento, agora era a hora do produto da atividade criadora ganhar vida nas mãos das crianças 

5 Mito indígena que conta como foi o surgimento do fogo
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deixando	aflorar	a	imaginação	e	a	fantasia.	Outra	atividade,	decorrente	da	sala	de	aula,	foi	o	conhecimento	
do corpo, a elevação da criança a atleta olímpico. Também foram criadas medalhas, trabalhando novamente 
a imaginação e a fantasia, dentro do processo criador.

Aqui não importava em si a competição, mas a participação de todos. Para trabalhar a educação estética 
do	olhar	outro	gênero	entrou	em	cena,	o	cinematográfico,	pois	foram	projetados	desenhos	animados	com	a	
temática	de	estudo.	Por	último,	assim	como	na	realidade,	a	tocha	passou	simbolicamente	por	cada	uma	das	
salas	representando	as	regiões	pelas	qual	passaria	na	vida	real.

Considerações finais

O brincar é uma atividade própria da criança. Quando bem trabalhada pelo professor pode ganhar maior 
força educacional. Se alternado este momento, com outras etapas do processo educativo, será possível 
desenvolver nestas crianças bem pequenas qualidades tanto cognitivas quanto sócio afetivas e culturais. O 
trabalho	apontou	a	potencialidade	de	desenvolvimento	dentro	deste	momento	lúdico	formativo	a	partir	de	
vários	gêneros	textuais.	A	análise	da	experiência	comprovou	que	o	processo	de	ensino	aprendizagem	esteve	
pautado	na	construção	coletiva,	dialógica,	dentro	dos	postulados	bahktinianos	e	da	(PHC).

Pode-se concluir que quando se trabalha visando o desenvolvimento de capacidades criadoras nas 
crianças	bem	pequenas,	“desenvolvemos	em	si	seu	espírito	de	observação,	construindo	no	desenvolvimento	
cognitivo	de	conhecimentos,	conseguindo	por	médio	da	mediação	e	imitação	reflexiva	dos	maiores	no	ato	
da brincadeira” (RAMOS, 2014, p.100). Outra das importâncias da análise deste relato radica na dinâmica do 
trabalho com crianças, pois muitas das vezes o pré-planejamento previsto pelos professores vai para além do 
esperado. As atividades desenvolvidas então não se detiveram no espaço físico da sala ou ao uso mecânico do 
livro,	mas	entenderam	o	processo	de	desenvolvimento	relacionando	corpo,	pensamento,	emoções,	linguagens,	
etc,	pois,	é	no	movimentar	que	as	crianças	expressam	seus	pensamentos,	emoções,	sentimentos,	desenvolvem	
o	equilíbrio,	a	coordenação	motora,	interações,	criatividade,	imaginação,	criticidade	e	se	abre	para	o	diálogo.
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A teoria na prática é outra? Uma análise sobre as práticas de 
linguagem oral e escrita nas instituições de Educação Infantil
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Resumo: O	artigo	apresenta	o	relato	de	experiência	de	observação	de	práticas	pedagógicas	desenvolvidas	na	
educação	infantil	por	instituições	públicas	no	estado	de	Mato	Grosso,	no	ano	de	2016.É	um	recorte	do	trabalho	
realizado	por	acadêmicos	de	uma	instituição	pública	de	ensino	superior	nas	disciplinas	de	Projetos	Integradores	
II e Fundamentos e Metodologia do Ensino da Linguagem II com o objetivo de conhecer as práticas pedagógicas 
desenvolvidas	nessas	instituições,	especialmente	as	de	linguagem	oral	e	escrita	e	seus	pressupostos	teóricos.
Elenca e analisa as atividades de oralidade, leitura e escrita desenvolvidas pelos docentes à luz dos documentos 
oficiais	e	de	pesquisadores	da	área	tais	como	Ferreiro,	Teberosky,	Lerner,	Jolibert,	Marcuschi	entre	outros	e	o	
projeto	político	pedagógico	das	instituições	observadas.	Os	resultados	indicam	que	as	práticas	pedagógicas	com	
a	linguagem	oral	e	escrita	desenvolvidas	nas	instituições	observadas	se	distanciam	das	atividades	estudadas	
no curso de Pedagogia.
Palavras-chave: Educação infantil. Práticas de oralidade. Leitura e escrita.

Primeiras palavras

No	decorrer	de	um	mês,	indo	semanalmente	em	dez	Instituições	de	Educação	Infantil	em	Cuiabá-MT,	
notamos	que,	por	mais	que	os	ambientes	sejam	diferentes,	com	profissionais	distintos,	as	práticas	pedagógicas	
possuem muita semelhança. O assistencialismo mostra-se ainda, muito forte no âmbito da educação infantil, 
priorizando o cuidado, dissociando cuidar e educar, desconsiderando práticas de leitura, oralidade, produção 
de	texto	e	até	mesmo	as	brincadeiras	como	atos	educativos.

Da dicotomia entre teoria e prática

Nas	instituições	observadas,	com	exceção	de	apenas	uma,	o	cuidado	está	presente	de	forma	marcante	e	
dissociada do educar, tendo como prioridade a integridade física da criança. Desde o berçário até a Pré-escola, 
há	procedimentos	básicos	de	cuidado	com	horários	definidos,	tanto	para	banho	quanto	para	alimentação	ou	
hora	de	dormir.	Inclusive,	parece	que	a	rotina	das	instituições	depende	desses	horários.	Não	sendo	raras	as	
vezes em que vimos uma contação de história ou momento de brincadeira livre para distrair algumas crianças 
enquanto outras estão no banho ou enquanto aguardam o momento da refeição.

Considerando o que nos apresenta o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

Educar	significa,	portanto,	propiciar	situações	de	cuidados,	brincadeiras	e	aprendizagens	orien-

tadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades 

infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 

respeito	e	confiança,	e	o	acesso,	pelas	crianças,	aos	conhecimentos	mais	amplos	da	realidade	

social e cultural[...]. (BRASIL, 1998, p.23)

Notamos	que	nas	instituições	observadas,	não	há	essa	integração	entre	o	educar	e	cuidar,	a	exemplo	
disso, podemos citar a hora do banho na qual as educadoras poderiam trabalhar a oralidade através de 
músicas	e	parlendas,	porém	cada	professora	dava	banho	em	uma	determinada	quantidade	de	criança,	sendo	
que as professoras que acompanhavam crianças com mais de dois anos e meio já não as tocavam apenas 
as instruíam verbalmente o que elas deveriam lavar naquele momento de forma mecânica e rápida, tendo 
como	finalidade	apenas	deixar	a	criança	limpa.
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Sabendo	que	“a	escuta	musical	deve	estar	integrada	de	maneira	intencional	às	atividades	cotidianas	dos	
bebês e das crianças pequenas [...]” (BRASIL, 1998, p.64) conforme consta no Referencial Curricular Nacional da 
Educação	Infantil	nota-se	que	nas	instituições,	as	músicas	e	parlendas	aparecem	somente	durante	a	acolhida,	
apresentações	em	datas	comemorativas,	em	algumas	salas	como	forma	de	chamar	atenção	das	crianças	no	
momento	de	se	organizar	ou	ficar	em	silêncio	e	em	certas	salas	quando	o	som	fica	ligado	o	tempo	todo	no	
mesmo volume, inclusive, isso nos chamou atenção em um berçário, pois até mesmo na hora de dormir o 
som permaneceu ligado.

Todas	as	músicas	apresentadas	eram	do	cancioneiro	infantil,	até	mesmo	quando	se	tratava	de	clássicos	
da	música	popular	brasileira,	que	poderiam	ser	trabalhadas	em	versão	original	como,	a	exemplo	da	canção	
“Isso	aqui	tá	muito	bom”	de	Dominguinhos,	que	somente	aparece	em	versão	infantil.	Já	que	o	Referencial	
Curricular Nacional da Educação Infantil aconselha:

A organização de um pequeno repertório que, durante algum tempo, deverá ser apresentado 

para	que	estabeleçam	relações	com	o	que	escutam.	Tal	repertório	pode	contar	com	obras	da	

música	erudita,	da	música	popular,	do	cancioneiro	infantil,	da	música	regional	etc.	(BRASIL,	1998,	

p.64 volume)

Afinal,	a	música	não	precisa	ser	apresentada	apenas	como	formação	de	hábitos	ou	algo	pronto	que	se	
aprende a reproduzir, pelo contrário deve ser apresentada como uma linguagem cujo conhecimento se 
constrói e para tanto deve ser disponibilizada para ser conhecida e apreciada.

Em relação às brincadeiras, algo que nos chamou a atenção foi a falta do planejamento das aulas 
observadas, evidenciando que elas ocorrem como forma de entreter as crianças que passam muito tempo 
na	instituição.	Assim,	a	ausência	de	planos	acarreta	uma	prática	sem	reflexão	e	sem	fundamentação	teórica.	
A	falta	de	planejamento	devidamente	registrada	em	planos	dificulta/impossibilita	o	acompanhamento	tanto	
da prática pedagógica quanto do desempenho dos alunos nas atividades propostas.

Nos dias em que estivemos observando não vimos brincadeiras dirigidas, nem mesmo brincadeiras clássicas 
de roda. Na turma com as crianças de 03 anos, em um momento tentando brincar com várias crianças ao 
mesmo tempo, de jogar a bola um para o outro, ao entrar uma menina na roda, um dos meninos disse que 
“menina	não	podia	brincar	com	menino”,	uma	questão	que	seria	importante	trabalhar	com	eles,	e	poderia	ser	
trabalhado ao brincar de roda, e outras brincadeiras que envolvam tanto meninos como meninas, brincadeiras 
essas dirigidas pelo professor. Além disso, sabemos que

As brincadeiras de roda são muito simples e se caracterizam, entre outras coisas, como momen-

tos nos quais a criança encontra-se geralmente descontraída e também bastante integrada ao 

restante do grupo. Talvez, dentre todas, seja aquela que mais depende da integração de todo o 

grupo para poder ser realizada. Por isso, as brincadeiras de roda são de grande valor educativo 

e	se	constituem	num	recurso	natural	para	auxiliar	as	crianças	a	se	socializarem	e	conviverem	

umas	com	as	outras.	A	roda	em	si	é	representada	por	todos	os	participantes	exercendo	uma	mes-

ma função, a de componentes igualmente importantes, sem os quais a roda não se faz. (SMOLE, 

DINIZ, CÂNDIDO, 2000 p.72)

Nessa	mesma	turma	de	3	anos,	a	professora	nos	informou	que	a	sexta-feira	era	dia	de	brincadeira	livre,	
em que eles só brincavam com os brinquedos que havia na sala. As crianças brincaram com massinhas, e 
com os brinquedos variados, nos impressionou ver a capacidade delas de criar, imaginar, inventar por meio 
do faz-de-conta, em que o mesmo palito com massinha na ponta, ora era o picolé, ora o esmalte de pintar as 
unhas. Sentimos falta da participação das professoras nas brincadeiras, elas estavam se atentando a fazer 
coisas relacionadas ao dia das mães e algumas vezes observavam as crianças. Enquanto uma delas andava 
pela sala uma das crianças estava com uma chapinha de brinquedo simulando pegar um queijo e deu para 
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que a professora comesse, ela que não estava atenta ao que a criança disse pegou a chapinha e passou no 
cabelo dela, a criança insistiu que ela comesse o queijo, ela novamente pegou e passou no cabelo, depois 
de um tempo foi entender o que a criança estava fazendo e comeu o queijo.

É comum os professores participarem pouco ou não participarem das brincadeiras das crianças. Com isso 
perdem momentos preciosos do desenvolvimento das crianças.

Geralmente, quando convida um adulto para participar de sua brincadeira, a criança espera dele 

ações	típicas	dos	parceiros	mais	experientes.	É	comum	que,	ao	ser	convidado	para	brincar,	o	pa-

pel	que	venha	a	exercer	implique	ações	que,	na	maioria	das	vezes,	outra	criança	não	faria.	Por	

exemplo,	quando	estão	brincando	de	comidinha,	é	comum	chamarem	o	professor	e	oferecer-lhe	

um	pedaço	de	bolo	esperando	que	ele	diga:	“Hum,	que	delícia	este	bolo.	Foi	você	quem	fez?	Está	

quentinho e bem gostoso [...]. (MEC, 2011 p.45)

É importante ressaltar que a brincadeira de faz de conta das crianças é um jogo simbólico ou de 
representação e caracteriza-se como uma atividade na qual elas interpretam a realidade a partir de 
diferentes	pontos	de	vista,	criando	novos	contextos	por	meio	da	utilização	de	signos	e	símbolos.	À	medida	
que	brincam	atribuem	sentido	e	funções	para	os	objetos	(como	as	crianças	observadas	fizeram:	um	palito	
de picolé com massinha pode ser um picolé ou pincel para pintar as unhas).Assim, ao brincar, as crianças 
têm	a	oportunidade	de	se	apropriar	da	cultura,	refletindo	sobre	o	mundo	social,	sobre	si	mesma	e	sobre	as	
relações.Podem	aprender,	de	maneira	significativa,	sobre	a	vida,	as	pessoas,	as	situações	de	interações,	como	
a	sociedade	funciona	e	qual	o	papel	dos	diferentes	indivíduos	dentro	dela.	Aprendem	sobre	questões	da	vida	
como solidão, solidariedade, desamparo, cooperação, dentre outras tantas.

São muitas as aprendizagens que as brincadeiras proporcionam e entre elas, o aprendizado da linguagem. 
A capacidade da criança de levar uma brincadeira de faz-de-conta adiante é a comunicação: as crianças se 
comunicam quando brincam. A brincadeira é um lugar de comunicação e, consequentemente, de linguagem. 
É	um	lugar	de	experimentar	linguagens,	sem	medo	de	cometer	erros,	pois	sabem	em	que	circunstâncias	estão:	
variam a linguagem de acordo com os personagens que representa (mais formal, se for um médico, mais 
informal se for a mãe ou o pai), estabelecem uma relação que é de metacomunicação, ou seja, cria-se uma 
linguagem que é entendida por todos que participam da brincadeira, usam a linguagem conscientemente, 
pois precisam se comunicar, garantindo a compreensão do outro em sua intencionalidade.

Nesse	sentido,	as	brincadeiras	de	faz-de-conta	são	essenciais	nas	instituições	de	educação	infantil	e	exigem	
que o professor invista tempo e espaço para que as crianças possam brincar livremente e valorizem o seu 
próprio brincar e aprender com ele. É papel do professor ampliar e legitimar essas brincadeiras para tanto 
necessário se faz o planejamento e o acompanhamento do desenvolvimento das crianças e das práticas 
pedagógicas mediante registros sistemáticos e adequados. A ação intencional do professor – planejando, 
observando, acompanhando, registrando, intervindo, atuando, mediando – favorece que as crianças 
transformem muitos conhecimentos trazidos pelas brincadeiras em conhecimentos culturais contribuindo 
para o seu desenvolvimento pessoal e social.

Também é possível brincar com as palavras, apesar de não serem brinquedos. Podemos brincar coma 
linguagem e sobre a linguagem. Brincamos com a linguagem ao jogar com as palavras, rimas, sílabas, letras, 
comparando palavras quanto ao tamanho, formando novas palavras. Brincamos sobre a linguagem quando 
jogamos	com	o	sentido,	a	metáfora,	a	alusão,	o	léxico,	os	sinônimos,	brincando	de	alterar	o	sentido	do	texto.	
Jogar com a linguagem proporciona diferentes aprendizagens e entre elas destacam-se:
	 •	 Ampliação	do	vocabulário,	na	medida	em	que	trata	as	palavras	a	partir	das	relações	semânticas	e	

morfológicas que possuem.
	 •	 Compreensão	do	sistema	de	escrita	alfabética,	favorecendo	que	reflitam	sobre	as	palavras	escritas	

em	suas	dimensões	silábicas	e	ortográficas	e	percebam	que	a	escrita	tem	propriedades	sonoras	e	que	
é	preciso	entender	a	lógica	da	relação	entre	o	som	e	a	grafia.
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 • Desenvolvimento da consciência fonológica, favorecendo que tomem consciência de que as palavras 
são formadas por diferentes sons ou grupos de sons e que elas podem ser segmentadas em unidades 
menores.

Sentimos	a	ausência	da	utilização	dos	jogos	pedagógicos	com	as	crianças	nas	instituições	de	educação	
infantil	observadas.	Sabemos,	por	exemplo,	que	as	instituições	do	município	receberam	os	materiais	do	Projeto	
Trilhas, bem como a formação do mesmo, no entanto os jogos não estão sendo utilizados nas salas de aula.

Partindo	do	pressuposto	de	que	“é	brincando	que	as	crianças	participam	do	mundo	adulto	e	apreendem	
suas	características”	e	que	“brincando,	elas	podem,	também,	ingressar	na	cultura	escrita”	sentimos	a	ausência	
de práticas pedagógicas que oportunizam esse desenvolvimento, tais como, brincadeiras de ler, escrever e 
contar histórias. (BRANDÃO e ROSA, 2011, p.21).

E o trabalho com a linguagem escrita?

No aspecto da leitura observamos que, mesmo constando no registro das atividades permanentes de todas 
as	instituições,	raramente	é	realizada.	Constatamos	que	estavam	elencadas	atividades	tais	como:	leitura	
deleite ou leitura pelo professor, roda da leitura, roda do conto, mala viajante ou sacola literária. Observamos 
de modo geral, que a leitura tem sido realizada com uma atividade desprovida de qualquer intenção em 
formar leitores autônomos e competentes. Os professores, pela escassa intimidade com o ato de ler, ou 
mesmo	pela	falta	de	orientações	e	oportunidades	em	construir	significados	sobre	a	leitura,	ou,	ainda,	pela	
dificuldade	de	acesso	a	novos	conhecimentos,	acabam	fazendo	nesse	momento	uma	prática	sem	nenhuma	
reflexão	contribuindo	para	um	crescente	distanciamento	das	crianças	com	o	livro.

Embora na parede de uma das creches observadas houvesse um banner de um projeto realizado em 2015, 
onde	estavam	expostas	várias	fotografias	das	crianças	lendo	livros,	e	as	professoras	lendo	para	as	mesmas,	
presenciamos	em	uma	sala,	a	leitura	de	um	livro	para	dar	um	“puxãozinho	de	orelha”	em	algumas	crianças;	
o livro lido nem ao menos teve a devida apresentação; a atitude da professora demonstrou que a atividade 
não foi preparada, mas ainda assim as crianças demonstraram interesse por ouvir.

Por	outro	lado,	em	uma	das	instituições,	a	leitura	deleite	da	história	“O	vira-lata	Filé”	onde	primeiramente	
a	professora	iniciou	fazendo	a	devida	apresentação	do	livro,	e	o	leu	com	diferentes	entonações	de	voz,	ao	
término da leitura a educadora deu oportunidade para três alunos recontarem a história, e o resultado foi 
positivo, as crianças ouvintes reforçaram sua atenção, e a criança que contava estimulou sua imaginação, 
linguagem	e	forma	de	expressão.	Ao	encerrar	da	atividade,	ficou	claro	que	quando	o	professor	representa	
o papel leitor na aula, oferecendo aos alunos a oportunidade de participarem de atos de leitura que ele 
próprio	está	realizando,	estabelecendo	com	eles	uma	relação	de	“leitor	para	 leitor”.	Ao	 interpretar	esse	
papel de leitor o professor comunica aos seus alunos certos comportamentos leitores. E para tal precisa 
garantir	certas	condições	didáticas	e	não	simplesmente	oferecer	a	atividade	para	tirar	fotos	das	crianças	
com	os	livros	nas	mãos	e	colocar	no	portfólio	“coletando	evidências	do	trabalho	com	leitura	para	enviar	à	
Secretaria de Educação”.

A leitura deleite é o momento em que o professor lê para seus alunos um livro é um momento em que 
comunica comportamentos leitores para seus alunos. Ser leitor é condição sine qua non para o professor 
desenvolver	essas	atividades.	Entre	as	condições	didáticas	que	precisam	ser	asseguradas	pelo	professor	para	
desenvolver essas atividades destacam-se as seguintes:
	 •	 Explicitar	os	motivos	da	leitura	primeiro	como	leitor	manifestando	suas	ideias,	opiniões,	preferências,	

servindo assim como referência para as crianças. Segundo, como professor, que entende que ensinar, 
mais	do	que	transmitir	conteúdos,	é	criar	condições	em	que	as	crianças	possam	agir	como	leitoras,	
manifestando	suas	impressões,	emoções,	desejos,	preferências.

	 •	 Evitar	escolher	textos	com	informações	banalizadas,	inexatas,	distorcidas,	supostamente	escritos	para	
um	público	infantil.

	 •	 Escolher	textos	literários	pela	sua	qualidade	literária	e	não	por	uma	intenção	“didática”	um	ensino	
moral,	ou	pretexto	para	tratar	um	tema	por	exemplo.
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	 •	 Proporcionar	elementos	contextuais	que	outorgam	sentido	à	leitura	e	favorecem	a	antecipação	do	
que	o	texto	diz.

	 •	 Comunicar	às	crianças	onde	e	como	encontrou	o	texto,	mostrar-lhes	o	portador;	se	é	um	livro,	mostra	
a	capa	na	qual	lê	os	dados	(título,	autor,	editora);	se	é	um	jornal,	faz	referência	à	seção	na	qual	o	texto	
aparece e a busca diante das crianças, se for uma carta ou bilhete dizer a quem está dirigido e como 
chegou em suas mãos.

	 	 Nesse	momento,	pode	dar	informações	complementares	sobre	o	que	vai	ler;	quando	lê	um	conto	ou	
poema,	lê	também	partes	do	prólogo	do	livro	ou	conta	dados	biográficos	do	autor;	se	lê	uma	notícia,	
faz referência a outras notícias parecidas; se vai ler uma enciclopédia, pode investigar o que as crianças 
já sabem sobre o assunto.

	 •	 Colocar	em	jogo	diante	dos	alunos	seu	próprio	comportamento	de	leitor	“expert”:	mostrar-se	alegre,	
triste,	emocionado,	angustiado,	surpreso,	entusiasmado,	conforme	o	texto	que	está	lendo.	Depois	da	
leitura,	voltar	para	ler	algum	parágrafo:	o	núcleo	da	notícia,	a	parte	mais	surpreendente	da	história,	o	
fragmento	mais	complexo	do	texto,	por	exemplo.

 • Opinar sobre o que leu, trocar seus pontos de vista com os das crianças agindo como qualquer leitor.
	 •	 Deixar	que	as	crianças	façam	seus	próprios	comentários,	sempre.
	 •	 Permitir	que	as	crianças	descubram	o	significado	das	palavras	pelo	contexto.
 • Ao ler um conto, ler com a intenção de provocar emoção, curiosidade, suspense ou diversão. Não fazer 

perguntas	para	saber	se	as	crianças	entenderam	o	texto.	Comentar	suas	impressões	como	qualquer	
leitor e, com isto, desencadear uma animada conversa com as crianças.

	 •	 Ao	ler	um	texto	da	enciclopédia:	Lê	com	a	intenção	de	buscar	as	respostas	às	perguntas	que	fizeram	
previamente sob a orientação do professor. Durante a leitura recorre ao índice, lê os subtítulos e 
questiona as crianças em qual será possível encontrar a informação que procuram.

 • Pôr à disposição os livros que leu possibilitando que as crianças descubram o prazer de ler. Não 
considerar imprescindível controlar toda atividade leitora dos alunos.

Observa-se,	assim	que	a	formação	de	leitores	exige	a	formação	de	comportamentos	leitores	que	devem	
ser	ensinados	pelo	professor	Lerner,	(2002)	adverte	que	comportamentos	leitores	são	conteúdos	de	ensino	
e precisam ser ensinados na escola desde a educação infantil.

Entre	os	comportamentos	do	leitor	que	implicam	interações	com	outras	pessoas	acerca	dos	textos,	
encontram-se,	por	exemplo,	as	seguintes:	comentar	ou	recomendar	o	que	se	leu,	compartilhar	
a	leitura,	confrontar	com	outros	leitores	as	interpretações	geradas	por	um	livro	ou	uma	notícia,	
discutir	sobre	as	intenções	implícitas	nas	manchetes	de	certo	jornal...	Entre	os	mais	privados,	por	
outro	lado,	encontram-se	comportamentos	como:	antecipar	o	que	segue	no	texto,	reler	um	frag-
mento	anterior	para	se	verificar	o	que	se	compreendeu,	quando	se	detecta	uma	incongruência,	
saltar	o	que	não	se	entende	ou	não	interessa	e	avançar	para	compreender	melhor,	identificar-se	
com o autor ou distanciar-se dele assumindo uma posição crítica, adequar a modalidade de 
leitura	–	exploratória	ou	exaustiva,	pausada	ou	rápida,	cuidadosa	ou	descompromissada	–	aos	
propósitos	que	se	perseguem	e	ao	texto	que	se	está	lendo	[...].(LERNER,	2002,	p.62)

Outra	atividade	presenciada	em	uma	das	instituições,	foi	a	ida	de	uma	turma	para	a	sala	multiuso,	onde	
está o acervo de livros de literatura da instituição. Antes de ir para a sala multiuso as crianças não foram 
orientadas	quanto	ao	que	iriam	fazer.	Ao	chegarem	na	sala	foram	orientadas	somente	a	escolher	um	“livrinho”	
ou	“revistinha”	para	folhear	e	durante	a	permanência	no	local	não	eram	auxiliadas,	nem	ensinadas	a	manusear	
os	livros,	portanto,	acabavam	dobrando,	amassando	as	folhas,	iniciavam	o	livro	pelo	fim,	passavam	várias	
folhas	ao	mesmo	tempo	para,	em	seguida,	buscar	outro	livro.Atentavam-se	para	as	figuras	ou	reconheciam	
os personagens das histórias, e quando reconheciam, se tratavam somente dos clássicos como Chapeuzinho 
Vermelho, Rapunzel, Branca de Neve. Além disso, em alguns momentos solicitavam que lêssemos algum livro 
para eles, mas quando não gostavam da história escolhida (nem todas eram boas histórias realmente) ou 
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conseguiam saber seu desfecho, tomavam o livro da nossa mão e nos entregavam outro. Estavam eufóricos 
diante de tantos livros equeriam usufruir esse momento conhecendo todos que estavam disponíveis.

Por	que	a	literatura	infantil	é	importante	na	educação	infantil?	Segundo	Smolka	(1993,	p.80)	“porque	a	
literatura,	como	discurso	escrito,	revela,	registra	e	trabalha	formas	e	normas	do	discurso	oficial;	ao	mesmo	
tempo, instaura e amplia o espaço interdiscursivo, na medida em que inclui outros interlocutores – de outros 
lugares,	de	outros	tempos	–	criando	novas	condições	e	novas	possibilidades	de	troca	de	saberes,	convocando	
os ouvintes/leitores a participarem como protagonistas no diálogo que se estabelece”.

Portanto,	ouvir	e	 ler	histórias	contribui	para	a	 formação	do	 leitor,	e	 ser	 leitor	 “	é	 ter	um	caminho	
absolutamente	infinito	de	descobertas	e	de	compreensão	do	mundo”	(ABRAMOVICH,	1997,	p.16).	Assim,	a	
literatura infantil contribui com a inserção das crianças no mundo da cultura escrita que é objetivo do trabalho 
de toda escolaridade, o que inclui a educação infantil. Segundo Molinari (2000), essa etapa da educação 
básica possui um compromisso alfabetizador:

Quando decidimos que desde muito pequenas as crianças podem iniciar o processo de compre-
ensão da leitura e da escrita, decidimos, na verdade, que já estão se alfabetizando. Por isso, e 
também	pelo	fato	de	a	escrita	se	constituir	como	um	conteúdo	valioso	do	ponto	de	vista	cultural.	
A educação infantil deve assumir um compromisso alfabetizador. Mas esse compromisso não deve 
ser	confundido	com	a	produção	alfabética.	Não	significa	estipular	níveis	de	avanços	por	sala	ou	
por	idades,	nem	dominar	a	dimensão	alfabética	do	sistema	ao	final	da	Educação	Infantil.	Supõe	
trabalhar	os	conteúdos	de	maneira	sistemática,	com	continuidade	e	com	propósitos	claros.	(Grifo	
original da autora, tradução livre de Andréa Luize).(MOLINARI In: KAUFMAN, 2000, p.19)

O que significa compromisso alfabetizador? Necessário se faz esclarecer que esse compromisso 
alfabetizador	significa	proporcionar	e	assegurar	de	maneira	sistemática	tempos	e	espaços	nas	rotinas	das	
salas	de	Educação	Infantil	para	as	práticas	de	leitura	e	de	produção	de	textos	como	práticas	sociais	e	não	
como	meras	práticas	escolares.	Também,	não	significa	antecipar	conteúdos	escolares	do	Ensino	Fundamental	
e muito menos reduzir o tempo de atividades de brincar e de outras atividades essenciais na infância, como 
por	exemplo	o	trabalho	com	outras	linguagens	(música,	artes	visuais,	movimento).

Um	compromisso	alfabetizador,	segundo	VILELA	(2006,	p.188)	pressupõe	tornar	as	salas	de	aula	em	lugares	
e momentos de encontro e articulação das histórias e dos sentidos de cada um, e de todos. As crianças ocupam 
seus lugares de leitoras e de escritoras: falam, ouvem, escrevem, recontam e criam histórias. Os professores, 
por sua vez, tornam-se verdadeiras Sherezade1 nas salas de aula, não para acalmar as crianças, nem para 
preencher vazios pedagógicos, mas para proporcionar sistematicamente o contato com possibilidades 
significativas	de	leituras.	Ao	privilegiar	a	literatura	infantil	privilegia-se	o	desenvolvimento	do	imaginário,	
do prazer, da fantasia, da emoção.

O mais revelador nesse fato é de que em conversas com as professoras, elas defendem a importância do 
contato	das	crianças	com	os	livros	desde	a	educação	infantil	e	que	“a	instituição	na	qual	trabalham	preservam	
essa	atividade	garantindo	um	acervo	com	bons	e	diversificados	 livros”.	Assim,	verificamos	que	a	prática	
pedagógica do professor não condiz com o discurso dos docentes.

Apesar da leitura de histórias estar presente nas salas de aula da educação infantil observadas como uma 
atividade permanente, seus resultados nem sempre são produtivos e satisfatórios, tanto para os professores 
quanto	para	as	crianças.	Ainda,	é	uma	atividade	que	se	resume	a	“preencher	o	tempo”	e	destina-se	a	fixar	o	
texto	ou	verificar	sua	compreensão	através	de	perguntas	como	quem	são	os	personagens;	qual	o	título;	qual	
a mensagem.... Observamos ainda que os docentes não trabalham diferentes gêneros discursivos nas salas 
de aula e lembramos que

1 Sherezade é a personagem de “As mil e uma noites”. Para escapar à sentença de morte que paira sobre sua cabeça, Sherezade conta 
uma sequência sem fim de histórias e a cada momento crucial ela interrompe a narrativa garantindo, assim, mais um dia de sobrevida.
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É de grande importância o acesso, por meio da leitura pelo professor, a diversos tipos de materiais 

escritos, uma vez que isso possibilita às crianças o contato com práticas culturais mediadas pela 

escrita.	Comunicar	práticas	de	leitura	permite	colocar	as	crianças	no	papel	de	“leitoras”,	que	

podem	relacionar	a	linguagem	com	os	textos,	os	gêneros	e	os	portadores	sobre	os	quais	eles	se	

apresentam: livros, bilhetes, revistas, cartas, jornais etc. (BRASIL, 1998, p.141)

Sendo	assim,	ficou	claro	a	importância	de	se	desenvolver	atividades	de	leituras	nas	salas	de	aula,	pois	
mesmo atualmente sendo restrito e precário, as atividades realizadas despertavam o interesse das crianças. 
Imaginamos	como	seriam	essas	atividades	se	fossem	planejadas	e	executadas	por	um	professor	leitor	que	
se	apresentasse	como	modelo	leitor	e	que	assumisse	o	papel	de	ensinar	a	ler.	“Se	o	professor	não	é	leitor,	
ele	não	vai	formar	leitores”,	afirma	Zilberman.	“Um	professor	de	artes	não	precisa	ser	um	artista,	mas	deve	
apreciar arte. O mesmo vale para o professor da área de línguas em relação à leitura de obras literárias.”

Ressalta-seque nas salas observadas não registramos o desenvolvimento de sequências didáticas de 
leitura	e	de	escrita,	como	por	exemplo	de	autores	consagrados	da	nossa	literatura,	nem	mesmo	de	Manoel	
de Barros, escritor mato-grossense, ou mesmo de gêneros discursivos como poemas, contos de fadas, fábulas, 
parlendas ou de temas abordados por diferentes autores.

Ao	contrário	dos	projetos,	que	se	orientam	para	a	elaboração	de	um	produto	final,	as	sequências	incluem	
situações	de	leitura,	cujo	único	propósito	explícito	–	compartilhado	com	as	crianças	–	é	ler.	As	sequências	
didáticas contribuem para o cumprimento de diversos objetivos didáticos: comunicar o sentido e o prazer de 
ler para conhecer outros mundos possíveis, desenvolver as possibilidades dos alunos de apreciar a qualidade 
literária (ou detectar sua ausência), formar critérios de seleção do material a ser lido, gerar comportamentos 
leitores, como o seguimento de determinado gênero, tema ou autor.

Ao contrário das atividades permanentes ou habituais, que objetivam formar hábitos, como o da leitura, da 
argumentação de ideias, desenvolvimento de comportamentos leitores, entre outros, as sequências didáticas 
têm uma duração limitada a algumas semanas de aula, o que permite que se realizem várias delas no curso 
de um ano letivo e se tenha, assim, acesso a diferentes gêneros.

No	que	se	refere	à	produção	de	textos,	a	situação	nas	instituições	observadas	também	não	é	diferente.	
Ao	mesmo	tempo	que	as	professoras	afirmam	que	não	é	objetivo	da	educação	infantil	alfabetizar,	não	se	
preocupam em possibilitar às crianças acesso à linguagem escrita. Observamos, apenas, algumas atividades do 
aspecto notacional do sistema de escrita alfabética com as vogais e raramente com a cópia do nome próprio.

Lerner adverte também que

Quanto aos comportamentos do escritor, a distinção entre o que é compartilhado e o que é privado 

é menos nítida, talvez porque a escrita seja mais solitária do que a leitura, mas, ao mesmo tempo, 

obriga	quem	a	exerce	a	ter	constantemente	presente	o	ponto	de	vista	dos	outros,	dos	futuros	lei-

tores.	Planejar,	textualizar,	revisar	mais	de	uma	vez...	são	os	grandes	comportamentos	do	escritor,	

que	não	são	observáveis	exteriormente	e	que	acontecem,	geralmente	em	particular.	No	entanto,	

decidir	os	aspectos	do	tema	que	serão	tratados	no	texto	–	uma	atividade	mais	específica	envolvida	

no	processo	de	planejamento	–	supõe	determinar	qual	é	a	informação	que	é	necessário	dar	aos	

leitores e qual se pode omitir, porque é previsível que estes já a manejem ou possam inferi-la, 

quer	dizer,	supõe	considerar	os	prováveis	conhecimentos	dos	destinatários.	Evitar	ambiguidades	

ou	mal-entendidos	–	uma	atividade	envolvida	no	processo	de	textualização/revisão	–	implica,	

ao	mesmo	tempo,	uma	luta	solitária	com	o	texto	e	um	constante	desdobramento	do	escritor	que	

tenta	imaginar	o	que	sabe	ou	pensa	o	leitor	potencial...	As	exigências	desse	desdobramento	levam	

o escritor a pôr em ação outras atividades nas quais se introduz mais claramente a dimensão 

interpessoal: discutir com os outros qual é o efeito que se aspira produzir nos destinatários através 

do	texto	e	quais	são	os	recursos	para	consegui-lo;	submeter	à	consideração	de	alguns	leitores	o	

que se escreveu ou se está escrevendo [...]. (LERNER, 2002, p.45)
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Somente as salas da pré-escola, 04 e 05 anos, nos dias em que estivemos em uma das unidades educativas 
tiveram	acesso	ao	nome,	sendo	que:	na	turma	de	05	anos	são	fichas	com	o	nome	que	aqueles	que	ainda	não	
o escrevem de memória utilizam-na como apoio para escrevê-lo em suas atividades, sendo de uso individual, 
os	outros	alunos	não	têm	acesso	a	ficha;	já	a	turma	de	04	anos	tem	como	atividade	permanente	registrar	os	
nomes de quemfoi à escola e quem não foi, na qual as crianças interagem colocando os nomes no quadro 
que representa a escola ou no quadro que representa a casa, assim a criança tem acesso ao seu nome e aos 
dos colegas, registram a atividade da maneira que preferirem, produzindo desenhos dos colegas na sala, em 
casa	ou	fazendo	o	numeral	referente	a	quantidade	de	crianças	que	vieram	ou	faltaram	e,	por	fim,	relatam	
para a professora o que desenhou e por quê.

Uma	das	instituições	têm	tanto	pela	sala	quanto	pelo	pátio	produções	expostas,	mas	vários	deles	são	
desenhos prontos apenas preenchidos ou coloridos pelas crianças, mas há também alguns que são feitos 
por	eles	mesmos	do	jeito	que	conseguem,	porém	em	uma	das	salas	vimos	alguns	desenhos	expostos,	que	
comparados a outros que também estavam com o nome deles, acreditamos que possam ter sido pintados 
pelas	professoras.	Verificamos,	assim	que	as	docentes	confundem	atividades	de	escrever	e	de	desenhar	e	
que não realizam atividades nas quais assumem o papel de escriba das crianças.

Como	já	vimos	anteriormente	em	relação	à	 leitura,	e	sabendo	que	“(...)	antes	de	saber	 ler	e	escrever	
convencionalmente,	as	crianças	entram	em	contato	com	a	linguagem	escrita	a	partir	dos	diversos	textos	que	
são lidos a elas”. (MEC, 2011 p.29) Ou seja, a criança precisa ter contato com livros, necessita que o professor 
leia	para	ela;	amplie	seu	contato	com	a	linguagem	escrita;	possibilite	situações	de	produção	de	texto,	mas	
se o professor não compreende que mesmo não lendo e escrevendo convencionalmente a criança é capaz 
de	ler	e	produzir	textos,	certamente	ele	não	desenvolverá	essa	atividade	com	seus	alunos.

Comparando	as	turmas	de	04	e	05	anos	–	pré-escola	–	de	uma	das	instituições,	enquanto	a	turma	de	04	
anos	tem	uma	variedade	de	textos	expostos	na	sala,	a	turma	de	05	anos	parece	limitada	a	textos	xerocados	e	
atividades	de	“ligar”.	As	exposições	contidas	na	sala	são	apenas	desse	tipo,	e	há	uma	quantidade	enorme	delas	
por toda parte. Isso comprova que as professoras acreditam que a escrita é uma atividade perceptomotora, 
e não cognitiva, e para tanto precisa desenvolver a coordenação motora, a percepção visual e auditiva das 
crianças antes de introduzir a linguagem escrita.

A	turma	de	04	anos	tem	expostos	variados	textos:	trava	língua	em	versos,	receitasculinárias,	histórias,	
poemas (porém escritos com letra cursiva) possibilitando o contato com os diferentes gêneros e suas 
características	textuais.	Só	não	vimos	nos	dias	em	que	estivemos	na	instituição,	produções	de	textos	feitas	
pelas crianças através do ditado delas para o professor que escreve na lousa ou em uma folha se for feito 
individualmente.	Atividade	que	caso	não	ocorra,	seria	importante	que	o	fizesse,	pois,	ao	ditar

(...) a criança desenvolve a atenção sobre a linguagem, o controle sobre a velocidade da fala, a 
consciência	sobre	a	estabilidade	do	texto,	a	coerência	entre	o	que	foi	dito	e	o	que	falta	ditar	e	
a	conscientização	da	diferença	entre	retomar	o	texto	tal	como	foi	escrito	(enunciação)	e	falar	
sobre	o	texto	(enunciados).	(MEC.	2011,	p.26)

Assim	como	garantir	que	as	crianças	recontem	histórias	mantendo	certa	fidelidade	a	linguagem	usada	
pelo autor, pois ao fazer essa atividade, possibilita que a criança se aproprie da linguagem escrita mesmo 
não lendo e escrevendo convencionalmente. (MEC. 2011, p.29)

Considerações finais

Diante	de	todo	o	observado	nas	dez	instituições	de	Educação	Infantil,	do	Município	de	Cuiabá,	com	base	
nos	estudos	desenvolvidos	durante	nossa	trajetória	acadêmica	e	principalmente	pelas	reflexões	propiciadas	
durante nosso pouco tempo como integrantes do GEPALE ( Grupo de Estudos e Pesquisa em Alfabetização 
e Letramento),percebemos o quanto tem-se distanciado a prática da teoria, considerando que as práticas 
educativas	nas	instituições	não	condizem	com	o	Referencial	Curricular	da	Educação	Infantil,	tampouco	com	
as	formações	oferecidas	pela	Secretaria	Municipal	de	Educação.
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As	atividades	de	observação	proporcionaram	reflexões	profundas	sobre	as	práticas	pedagógicas	presentes	
nas	 instituições	de	educação	 infantil	e	a	necessidade	de	 fazer	com	que	essas	 instituições	assumam	um	
compromisso	alfabetizador,	proposto	por	Molinari,	transformando	as	salas	de	aula	e	as	próprias	instituições	
em comunidades de leitores e de escritores. Mas como proceder para alcançar esse objetivo ou nas palavras de 
Ferreiro	“Mas	qual	é	a	única	maneira	de	permitir	a	alguém	–	criança	ou	adulto	–	que	aprenda	algo	a	respeito	de	
certo objeto de conhecimento? Permitir-lhe que entre em contato, que interaja com esse objeto”. ( FERREIRO, 
2003, p.38). É urgente que comecemos esse trabalho nos cursos de formação de professores alfabetizadores, 
nos	cursos	de	formação	continuada,	nas	instituições	de	educação	infantil	formando	comunidades	de	leitores	
e de escritores, para valer, ampliando as possibilidades dos alunos e professores de apreciação estética dos 
textos,	alargando	sua	compreensão	de	mundo,	de	sua	cultura	e	de	outras	e,	ainda,	proporcionando	um	contato	
mágico	e	“cognitivamente	desafiante”	com	a	língua	escrita,	como	defende	Ferreiro.

Fica	aqui	a	proposta	de	que	a	compete	à	Educação	 Infantil	escolar	 iniciar	o	desafio	de	oportunizar	
sistematicamente	interações	significativas	com	a	língua	escrita	que	proporcionem	às	crianças	participar	da	
cultura.	“	Não	de	uma	cultura	infantilizada;	[...]	as	crianças	precisam	nadar	na	cultura,	ou	se	diz	atualmente,	
navegar na cultura da qual fazem parte. E isso é um direito da criança – de todas elas! – e uma obrigação da 
escola,	ao	longo	de	toda	escolaridade	(WEISZ,	2002,	p.50	e	51).	Esse	é	o	desafio	para	todos	os	envolvidos	na	
Educação Infantil nesse século XXI.

Mas	como	nos	alerta	Ferreiro	muitas	indagações:	Que	lugar	a	linguagem	escrita	ocupa	nos	currículos	das	
instituições?	Como	organizar	o	trabalho	nas	classes	de	Educação	Infantil	demodo	a	garantir	a	participação	
das crianças nas atividades de leitura e de escrita?
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO E LITERATURA

Os multiletramentos no contexto escolar: alfabetizar letrando

Cleide de Araújo Campos
Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP

Resumo: O	presente	artigo	apresenta	um	relato	de	experiência	que	foi	realizado	com	alunos	de	uma	turma	
da Educação Infantil, de uma escola particular do município de Ouro Preto – MG. O foco principal desse 
trabalho foi desenvolver um protótipo/ sequência didática com gêneros literários, cujo objetivo foi contribuir 
para	o	desenvolvimento	e	aperfeiçoamento	das	capacidades	e	habilidades	de	leitura	e	“domínio”	dos	gêneros	
midiáticos nos alunos. Os meios tecnológicos/mídias utilizados para sequenciar este trabalho foram livro 
impresso	e	digital,	fotografia,	Facebook,	sites	e	jornal	impresso.
Palavras-chave: Alfabetização. Letramento Literário. Multiletramentos.

1. Alfabetização e letramento

Letrar ou alfabetizar? A alfabetização e o letramento caminham juntos, embora à primeira vista pareçam 
ter	o	mesmo	significado,	são	termos	que	se	aplicam	a	diferentes	práticas.	Segundo	Soares	(2003,	p.38,39)	
“letramento	é	o	 resultado	da	ação	de	 ‘letrar-se	 (...)”;	 “um	 indivíduo	alfabetizado	não	é	necessariamente	
um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado não 
é só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura 
e	a	escrita	(...)”.	Soares	(2003,	p.44)	ressalta	que	o	“letramento	é	o	estado	ou	condição	de	quem	se	envolve	
nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita”. Por consequência, a autora revela que 
“letramento	é	muito	mais	que	alfabetização”,	ou	seja,	a	alfabetização	é	um	processo	formal,	enquanto	o	
letramento é uma prática social.

O termo Letramento, já bastante conhecido, remete aos processos de apropriação da escrita enquanto 
uma tecnologia cada vez mais fundamental nas sociedades atuais. Mais do que um código simbólico, o termo 
refere-se ao domínio de um conjunto de práticas sociais centradas na escrita (KLEIMAN, 1995; SOARES, 2006). 
E,também, remete às possibilidades que os sujeitos adquirem de participar efetivamente de práticas sociais 
diversas.	É	corriqueiro	o	uso	do	termo	no	plural	–	“letramentos”	–	o que poderia indicar “as diferenças entre 
as práticas de leitura, derivadas de seus múltiplos objetivos, formas e objetos, na diversidade também de 
contextos e suportes em que vivemos” (PAULINO, 2001, p.56). Conforme lembra Paulino (2001), tomando 
como	base	o	conceito	de	letramento,	podemos	pensar	os	“letramentos”- como várias áreas que englobam 
conhecimentoscomo práticas de leitura. A demais, ao melhorar a capacidade de leitura, o aluno amplia as 
suas	interações	com	os	textos,	compreende	mais	os	seus	significados.	Assim,	formar	o	leitor,	desde	a	tenra	
idade,	não	se	resume	a	ensiná-lo	a	“codificar	e	decodificar	símbolos”,	mas	envolve	a	compreensão	da	leitura	
e da escrita como práticas sociais.

É nesse sentidoque tem sido frequentemente evocado o conceito de letramento. Magda Soares (2006, 
p.47)	conceitua	como	“estado	ou	condição	de	quem	não	apenas	sabe	ler	e	escrever,	mas	cultiva	e	exerce	as	
práticas sociais que usam a escrita e a leitura”. Dentre essas práticas de leitura e escrita merecem destaque 
aquelas	que	se	referem	aos	textos	literários.	Daí	a	possibilidade	de	nos	referirmos	a	um	tipo	de	letramento	
específico:	o	letramento	literário.	O	letramento	literário	define-se	como	sendo	o	estado	ou	condição	de	quem	
não	apenas	é	capaz	de	ler	um	texto,	mas	dele	se	apodera	deixando	a	condição	de	simples	expectador	para	
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a	condição	de	leitor	literário	ou	mais	precisamente	“[...]	o	processo	de	apropriação	da	literatura	enquanto	
construção	literária	de	sentidos”	(PAULINO	&	COSSON,	2009,	p.67).	Nessa	definição,	é	importante	destacar	
que	o	letramento	literário	não	é	apenas	uma	habilidade	pronta	e	acabada	de	ler	textos	literários,	visto	que	
exige	uma	atualização	constante	do	leitor	em	relação	ao	mundo	literário.

Diversos autores têm indicado que o letramento literário deve ser feito a partir da construção do gosto 
do	aluno	pela	literatura	(COSSON,	2009;	PAULINO,	2010;	SOARES,	2006).	O	aluno	deve	se	sentir	próximo	da	
literatura para que essa faça parte dele e o ajude a desenvolver suas capacidades de escrita. O letramento 
literário só é possível a partir do incentivo à cultura da leitura literária e isso certamente podeser realizado 
de diversas maneiras.

Dentre as diversas possibilidades de se trabalhar com o letramento literário e desenvolver o gosto e o 
prazer pela leitura, propomos neste protótipo o letrar através da literatura usando os recursos multimodais, 
ou seja, os Multiletramentos.

2. Alfabetização e multiletramentos: um novo olhar

Às práticas letradas que fazem uso de diferentes mídias e, consequentemente, de diversas linguagens, 
incluindo aquelas que circulam nas mais variadas culturas, deu-se o nome de multiletramentos. De acordo 
com Ana Elisa Ribeiro, especialista em Tecnologia da Educação, a ideia de multiletramentos na escola não é 
tão recente quanto parece. Os primeiros indícios são de 1996, quando educadores começaram a se preocupar 
com a globalização e a linguística cultural da sociedade. Segundo Ribeiro, a escola tradicional se ocupa com 
letramento	escrito	e,	muitas	vezes,	esquece-se	de	que	as	figuras	e	imagens	digitais	são	partes	do	cotidiano	
dos	alunos.	É	importante	que	os	professores	trabalhem	mapas,	infográficos,	fotos	e	outros	elementos	visuais	
dentro da sala de aula. A escola precisa se apropriar do repertório que circula na cibercultura e admitir 
que	ela	não	é	única	agência	de	 letramento.	Segundo	Rojo,os	 recursos	são	 “interativos	e	colaborativos;	
fraturam	e	transgridem	as	relações	de	poder	estabelecidas,	em	especial	as	de	propriedade	(das	máquinas,	
das	ferramentas,	das	ideias,	dos	textos),	sejam	eles	verbais	ou	não;	são	híbridos,	fronteiriços	e	mestiços	(de	
linguagens,	modos,	mídias	e	culturas)”.	O	papel	da	instituição	escolar,	diante	do	contexto,	é	abrir	espaços	para	
que	os	alunos	possam	experimentar	essas	variadas	práticas	de	letramento	como	consumidores	e	produtores	
de informação, além de discuti-la criticamente.

2.1 - Alfabetização com multiletramentos: focando a literatura

Justificativa
Nossa	proposta	de	ensino	parte	de	um	projeto	de	Literatura:	“Crianças e histórias: relação para a vida”, 

desenvolvido na Educação Infantil de uma escola da rede particular de ensino. Esse projeto teve o intuito 
de	alfabetizar,	através	da	ludicidade,	tendo	como	fio	condutor	a	literatura.	Umas	das	preocupações	iniciais	
era a inserção tecnológica nesse processo. Como inserir as tecnologias nas atividades fazendo com que as 
crianças se apropriem da alfabetização e do sistema de escrita, envolvendo a literatura?

Segundo	ROJO	(2012),	na	perspectiva	dos	multiletramentos,	“o	ato	de	ler	envolve	diferentes	modalidades	
de	linguagem	além	da	escrita”,	como	a	imagem	(estática	e	em	movimento),	a	fala	e	a	música.	Nesse	sentido,	
refletindo	as	mudanças	sociais	e	tecnológicas	atuais,	ampliam-se	e	diversificam-se	não	só	as	maneiras	de	
disponibilizar	e	compartilhar	informações	e	conhecimentos,	mas	também	de	lê-los	e	produzi-los.	Ainda	de	
acordo	com	Rojo,	“odesenvolvimento de linguagens híbridas envolve, dessa forma, desafios para os leitores 
e para os agentes que trabalham com a língua escrita, entre eles, a escola e os professores”. A proposta de 
usar aparatos tecnológicos nos traz uma mudança de paradigmas e tornao trabalho multimodal.

Objetivos
Este trabalho teve como objetivo fazer um protótipo/sequência didática  de uma das aulas que envolvem 

o	projeto	de	leitura	na	escola,	direcionando	as	ações	do	professor/aluno	da	educação	infantil,	turma	de	
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2°	Período	(crianças	de	uma	faixa	etária	4/5	anos).	Envolvendo	a	multimodalidade	nos	novos	letramentos,	
a partir de pressupostos enunciativo-discurssivos, sem perder de vista a fundamentação teórica prevista 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DNCEI). Implementada pela Resolução 
CNE/CEB	5/2009,	publicada	em	17	de	novembro	de	2009,	Aludido	no		Art.	9º-	As	práticas	pedagógicas	que	
compõem	a	proposta	curricular	deve	ter	como	eixos	norteadores	as	interações	e	a	brincadeira,	garantindo	
experiências,	conforme	definido	em	um	inciso	abaixo:

XII	–	possibilitem	a	utilização	de	gravadores,	projetores,	computadores,	máquinas	fotográficas,	

e outros recursos tecnológicos e midiáticos.

De acordo com esse inciso, os aparatos tecnológicos devem fazer parte do cotidiano da educação infantil. 
Os	objetivos	específicos,	de	acordo	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	a	Educação	Infantil,	são:
	 •	 Observar	a	função	da	escrita	em	diferentes	contextos,	avançando	gradativamente	suas	hipóteses	de	

leitura e escrita;
 • Ler símbolos convencionados e criados pelo grupo;
	 •	 Construir	repertório	pessoal	de	informações	a	respeito	da	língua	escrita;
	 •	 Diferenciar	textos	escritos	de	outras	formas	de	representação;
 • Conhecer diferentes formas de comunicação escrita;
 • Narrar e recontar histórias de repetição e/ou acumulativas com apoio nos livros, preservando os 

elementos da linguagem escrita;
	 •	 Dialogar	e	formular	perguntas	em	diferentes	situações	do	cotidiano,	expondo	suas	ideias	e	criando	

pequenos discursos estruturados;
	 •	 Imitar	o	comportamento	do	adulto	em	situações	de	escrita	e	leitura	em	suas	brincadeiras	simbólicas;
	 •	 Experenciar	situações	de	narrativas	literárias	que	lhe	permitam	progressivamente	narrá-las;
 • Conhecer narrativas literárias e desenvolver o comportamento leitor;
 • Reconhecer as características e acompanhar a leitura de histórias, parlendas, histórias em quadrinhos, 

adivinhas,	rimas,	poemas	e	outros	gêneros	textuais;
 • Diferenciar narrativas orais das leituras de histórias;
	 •	 Nomear	características	comuns	em	diferentes	textos	do	mesmo	autor;
	 •	 Identificar	diferentes	gêneros	literários;
	 •	 Relacionar	texto	e	imagem	ao	antecipar	sentidos	na	leitura;
	 •	 Narrar	acontecimentos	a	partir	de	situações	vivenciadas;
 • Relatar fatos e histórias com sucessão ordenada de acontecimentos;
	 •	 Expressar	oralmente	suas	ideias	sobre	um	relato	apresentado	ao	grupo	por	um	colega	ou	pelo	professor;
	 •	 Proceder	à	escuta	e	reproduzir	diálogos	em	diferentes	situações	de	aprendizagem;
	 •	 Recontar	histórias	de	repetição	a	partir	das	narrações	do	professor.

3. Sequência didática

A sequência didática foi pautada no livro – “A Menina da Chuva” – autora Joana Cavalcanti e ilustrador 
Maurízio Manzo, editora Miguilim; Turma 2° Período-Educação Infantil. Foi realizada com a participação de 
uma aluna do 8° Período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto- UFOP/2015, como 
requisito de estágio supervisionado.

3.1  - Momentos da sequência didática

Escolha do livro. Apresentação do livro: capa, material, título, editora, autor(a) ilustrador(a). (Literatura 
Infantil	e	criar	artístico/	o	livro	propõe	uma	viagem	pela	imaginação	e	a	descoberta	do	novo,	de	diferentes	
lugares, amigos e sentimentos).
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	 (1)	 Preparação	do	ambiente	para	a	predição/contação	da	história.	(	Baú	Literário)
	 (2)	 Contação	da	história,	explorando	todos	os	aspectos	importantes	entre	eles.
 (3) Predição: Quem é a menina? Por que ela mora no bosque? Os porquês dos guarda-chuvas? Mora no 

bosquesozinha? Ela é feliz? Tem amigos? Dentre outros questionamentos.
 (4) O livro foi dividido em dois momentos, para que as crianças aproveitassem melhor a história e assim 

dandoinício	ao	trabalho	artístico	de	releitura	das	imagens	do	livro.	(1ª	parte	da	“Bosque”	e	a	2ª	parte	
a	“Terra	do	Sol”).	Foram	trabalhados	conceitos	de	cores	primárias	e	secundárias.

	 (5)	 Música	relacionadaà	água:	De	gotinha	em	gotinha,	grupo	Palavra	Cantada.(Vídeo	Youtube).	(https://
www.youtube.com/watch?v=N9cwDz45_ik)

	 (6)	 Contextualizando	a	história.	Utilização	da	internet	para	obter	informações	da	autora	e	o	ilustrador	
do livro. (Acesso ao Facebook para estreitar a comunicação entre autora/ilustrador).

	 (7)	 Confecção	e	pinturas	de	telas	relacionadasao	livro	“	A	menina	da	chuva”.	(O	Fazer	artístico).
	 (8)	 Convite	via	Facebook	para	o	 ilustrador,	 “Visitar	a	escola	para	um	bate	papo	com	as	crianças”.(	

Exposição	das	telas	pintadas	pelas	crianças.)
	 (9)	 Criação	de	um	“Grupo	Secreto”	no	Facebook	para	divulgação	do	trabalho	desenvolvido.	(Somente	

os envolvidos no trabalho têm acesso à página criada).
	 (10)	 Fotografias	de	todo	o	trabalho./	Divulgação	do	trabalho	no	site	da	escola.
 (11) Construção do Jornal Literário (Promoção dos trabalhos Literários desenvolvidos por toda a educação 

Infantil, em desenvolvimento).

3.2 - Resultados: alfabetizar brincando com as novas tecnologias

Na primeira etapa, foi aapresentação minuciosa do livro: capa, material, título, editora, autor(a) 
ilustrador(a).	Levantamento	de	questões	relacionadas	ao	livro,	o	que	chamamos	aqui	de	predição	da	história.	
O	Livro	“A Menina da Chuva”	trata	de	um	conto,	ficcional,	engendrado	a	partir	de	eventos	e	figuras	imaginárias.	
A	obra	literária	propõe	uma	viagem	pela	imaginação	e	a	descoberta	do	novo,	de	novos	lugares,	amigos	e	
sentimentos. Uma leitura condizente com o mundo imaginário infantil. É o letrar pela literatura. O letramento 
literário	é	diferente	dos	outros	tipos	de	letramento	porque	a	literatura	ocupa	uma	posição	única	em	relação	
à	linguagem,	ou	seja,	cabe	à	literatura	“	tornar	o	mundo	compreensível	transformando	a	sua	materialidade	
em palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON, 2006b, p.17).

Figura 1	–	Livro	“	A	Menina	da	Chuva”.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização788

3.3 - Muito mais do que documentar: registro fotográfico

Utilizamos	a	fotografia	como	registro	principal	de	toda	a	prática	desenvolvidas	em	sala	,	porque	essa	
ferramenta	 torna	o	 registro	possível.	As	 fotografiastornam-se	uma	fonte	 indispensável	de	materiais	que	
usamos	todos	os	dias,	para	sermos	capazes	de	“ler”	e	refletir,	tanto	individual	quanto	coletivamente,	sobre	a	
experiência	que	estamos	vivendo,	sobre	o	projeto	que	estamos	explorando.	É	a	partir	dessa	leitura	e	reflexão	
que frequentemente nos tornamos capazes de construir teorias e hipóteses que nascem de fato do que 
aconteceu	significativamente	para	as	crianças.

Sabendo	que	80%	da	nossa	percepção	é	visual,	os	 registros	em	 imagem	são	os	que	provocam	maior	
impacto, sensibilizando e emocionando. Durante o trabalho, foram produzidas imagens que já partem de 
um	primeiro	olhar	do	professor,	que	identifica	as	cenas	e	situações	a	serem	fotografadas.Posteriormente,	foi	
revisto	o	material	selecionando	o	que	poderia	despertar	o	reconhecimento	de	fatos	e	situações	que	escaparam	
durante	as	atividades.	“Na	fotografia	é	capturado,	arrancado	de	uma	vez,	um	ato	quase	inconsciente,	subjetivo.”

No	campo	artístico,	a	fotografia	despertou	novas	questões	que	abrangeram	os	dois	lados	da	obra	de	arte,	
o do artista e o do observador. Segundo Fatorelli (2005):

O	surgimento	da	fotografia	significou	uma	mudança	radical	do	papel	na	visão	na	arte,	uma	mu-

dança	que	dependeu	da	maturação	de	concepções	particulares	sobre	entidades	abstratas	como	

o tempo e o espaço, e de uma nova posição do observador (FATORELLI, 2005 p.88 apud SAMAIN).

3.4 - Convite via Facebook para a autora e ilustrador do livro “A Menina da Chuva”

O Facebook, uma das mídias mais popular do mundo, pode ser usada como uma ferramenta escolar. 
Um	ambiente	virtual	que	oferece	um	auxílio	importante	para	dinamizar	as	aulas	e	comunicações.	Nesse	
protótipo, o Facebook foi utilizado como meio de comunicação e divulgação do trabalho desenvolvido. Foi 
criado um Grupo Secreto no Facebook em que somente membros podem ver o grupo, quem está nele e o 
que membros publicam. Somente um administrador pode incluir um novo membro no grupo, que não pode 
recusar o convite, mas pode sair do grupo quando quiser. Pelo Facebook entramos em contato com autora 
do livro Joana Cavalcanti e o Ilustrador Maurizio Manzo. Fizemos contato e aceitaram participar da nossa 
jornada Literária. Segueum pequeno trecho das conversas:

“...ah! que ótimo!.Eu estarei em Ouro Preto em breve caso a gente consiga, podemos programar 

para ver os desenhos eu gostaria muito,um abraço! ...”(Fala do ilustrador- parte escrita).

: “... Nossa, que trabalho lindo!!! Fico emocionada de ver a Menina da Chuva a viver tão intensa-

mente através dos leitores. Que lindo!!! As palavras não conseguem dizer tudo. Estas imagens 

são a expressão de que NO MUNDO existem PESSOAS especiais a fazerem da educação e da 

LEITURA um espaço de TRANSFORMAÇÃO. Um abraço grande para os adultos e as crianças que 

construíram este trabalho. PARABÉNS!!!”... ( Fala da autora).

3.5 - Música e vídeo: de gotinha em gotinha, grupo palavra cantada. (Youtube).

Reiterando	que	o	livro	fala	de	chuva,	que	remete	à	água,	aproveitamos	o	link	para	levantarmos	questões	
que envolviam a temática (água), coincidentemente estávamos no mês do Dia Mundial da Água, o tema não 
estava	previsto	no	protótipo,	mas	de	acordo	com	ROJO(2012),	o	“protótipo/sequência	didática	possuemuma	
estrutura	flexívele	vazada	que	permite	modificações	por	parte	daqueles	que	queiram	utilizá-los	em	outros	
contextos	que	não	o	da	proposta	inicial”.	Na	sequência	houve	uma	discussão	e	apresentação	do	vídeo:	Dia	
Mundial	da	Água	e	da	música	“	De	gotinha	em	gotinha”,	Grupo	Palavra	Cantada.
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3.6 - Jornal Literário

O Jornal Literário (Promoção dos trabalhos Literários desenvolvidos para toda a Educação Infantil da 
escola	encontra-se	em	desenvolvimento).	Breve	explanação	de	como	é	o	jornal:	composto	de	um	livro-manual	
explicativo	e	de	um	jornal	com	5	cadernos	de	4	páginas	a	ser	preenchido	com	as	notícias	e	as	ilustrações	
que	serão	produzidas.	Excelente	material	para	ser	utilizado	na	sala	de	aula,	desperta	a	capacidade	de	
pesquisar e de trabalhar em equipe, além de desenvolver a escrita, a objetividade e a criatividade. Prático, 
de	fácil	manuseio	e	divertido,	auxilia	na	 formação	do	espírito	crítico	e	 informa	sobre	 técnicas	e	 termos	
jornalísticos.	O	REPÓRTER	CULTURAL,	-Resenhas	de	livros	–	ilustração	do	livro	–	vale	a	pena	citar-	o	livro	
universo – é o momento do show – sobre os astros. O jornal terá como foco promover e divulgar os trabalhos 
literáriosproduzidos pelos alunos da educação infantil, da escola onde o protótipo foi realizado.

Algumas considerações

Nosso trabalho teve inícioquando pensamos em aplicar em sala de aula a sequência didática/ protótipo 
que	contemplasse	a	alfabetização,	através	da	 ludicidade,	 tendo	como	fio	condutor	a	Literatura.	E	um	
questionamento	inicial	foi	como	se	daria	a	inserção	tecnológica	nesse	processo.	O	que	verificamos	é	que	
as	tecnologias	na	educação	existem	para	integrar	e	contribuir,	inclusive	no	processo	de	alfabetização.	“A	
tecnologia já está presente na forma como o aluno lê o mundo hoje”, eles fazem parte da chamada geração 
de	“nativos	digitais”.	As	informações	dos	diversos	tipos	de	mídias	chegam	e	acabamos	sendo	bombardeados	
por	elas.	Vídeos,	fotos,	sons	e	textos	invadem	nossos	olhos	por	diferentes	tipos	de	aparatos	digitais.	O	que	
temos	que	fazer	é	filtrar	e	trazer	o	que	há	deútil.

As	pessoas	acabam	sendo	letradas,	digitalmente,	em	variadas	situações	até	mesmo	sem	querer.	E	a	escola?	
Nossas	habilidades	são	testadas	e	novos	conhecimentos	são	adquiridos.	Essa	nova	era	digital	trouxe	à	escola	
necessidade da alfabetização digital/ou a utilização de mídias em qualquer idade.

As	 instituições	de	ensino	devem	desenvolver	o	pensamento	crítico	do	aluno,	mostrando	que	muitas	
informações	estão	acessíveis,	mas	devem	ser	usadas	com	criticidade	e	consciência.	Nesse	trabalho	houve	uma	
integração	de	várias	linguagens:	sons,	texto,	imagens	dinâmicas	de	vários	suportes	midiáticos.Construindo	a	
partir	de	troca	de	informações	e	conhecimento	entre	as	diversas	modalidades.
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Bichos da África, literatura e ludicidade no 1º ano

Joseilda Machado Mendonça
Secretaria de Educação da Prefeitura da Cidade do Recife- PCR/PE

Resumo: A	literatura	é	um	dos	aspectos	que	compõe	o	fazer	humano	dentro	do	contexto	social,	ela	possibilita	
uma gama de vivências e aprendizagens. Propusemos então um trabalho que: Possibilitasse o contato com 
textos	literários	de	temática	africana	no	1º	Ano,	introduzindo	a	reflexão	sobre	a	cultura	africana;	Desenvolvesse	a	
ludicidade e criatividade tendo como ponto de partida as fábulas e contos africanos; Favorecesse a apropriação 
do sistema de escrita alfabética. Nas sequências didáticas realizadas utilizamos os quatro volumes da coleção 
bichos da África. Pautamos o trabalho na LDB 9394/96; Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das	Relações	Étnico-Raciais;	A	Política	de	Ensino	da	Rede	Municipal	do	Recife;	Nos	Elementos	conceituais	e	
metodológicos	para	definição	dos	direitos	de	aprendizagem;	Na	obra:	Andar	entre	livros	–	A	Leitura	literária	na	
escola de Teresa Colomer; E no pressupostos de Artur Gomes de Morais e Telma Leal Ferraz sobre apropriação 
do sistema de escrita alfabética.
Palavra-chave: Literatura. Bichos da África. Ludicidade.

Introdução

O presente artigo apresenta o resultado do trabalho realizado na Escola Municipal Sede da Sabedoria em 
Recife,	a	experiência	vivenciada	com	26	estudantes	do	1º	Ano	“A”,	no	turno	da	manhã.	O	trabalho	vivido	com	
a leitura de lendas e fábulas presentes na Coleção Bichos da África. Esta coleção traz a África, sua literatura 
e sua cultura como bojo para construção da identidade e da historicidade. Por estarmos trabalhando numa 
turma de alfabetização a leitura foi dando vida as atividades de alfabetização e apropriação do sistema de 
escrita alfabética. As lendas, contos e fábulas deram asas à imaginação e ao desejo de produzir e aprender 
mais sobre a África.

Ao	 realizarmos	o	 trabalho	objetivou-se:	Possibilitar	o	contato	com	 textos	de	 temática	africana	no	 
1º	Ano,	introduzindo	a	reflexão	sobre	a	cultura	africana,	utilizando	para	tal	a	literatura.	Aliar	a	reflexão	
sobre cultura africana e afro-brasileira a literatura foi fundamental ao propormos o trabalho, uma vez que a 
própria	legislação	de	educação	assegura	que	questões	étnicas	raciais	sejam	trabalhadas	para	garantir	que	
os nossos estudantes tenham conhecimento das nossas origens, fortaleça sua identidade racial e construam 
possibilidades cientes, conscientes e orgulhosos das raízes e matrizes que trazem nos corpos e na cultura. 
Logo trabalhar a cultura com a literatura foi esteio das vivênciais em sala de aula.

Buscou-se desenvolver a ludicidade e criatividade tendo a literatura com base, como ponto de partida as 
fábulas e contos africanos, pois nos anos iniciais o contato com literatura é indispensável. O momento diário 
de	leitura	feita	pelo	professor	constitui-se	como	elemento	didático	que	contribui	para	o	contato	com	textos,	
para	exercitar	a	escuta	atenta,	e	partindo	desta	escuta	fluir	a	ludicidade	e	criatividade.	Essas	possibilitadas	
pela	literatura	além	de	constituir	o	universo	infantil	alimentam	as	interações	e	o	desenvolvimento	cognitivo	
e social. Mergulhar nos personagens e enredos, descrever, desenhar, recontar e encenar foram atividades 
que	permitiram	aos	estudantes	vivenciar	momentos	lúdicos	e	de	aprendizagens	significativas.

Aprendizagens	 significativas	 favoreceram	a	apropriação	do	 sistema	de	escrita	alfabética,	 pois	 se	
tratando	do	1º	Ano,	aprender	a	escrever	e	ler	é	objetivo	primordial.	Este	artigo	trará	seções	para	análise	
do trabalho desenvolvido sendo a primeira: A cultura e história africana e afro-brasileira nos instrumentos 
legais;	e	a	segunda,	Os	Bichos	da	África	literatura	infantil,	imaginação	e	a	última:	Apropriação	do	sistema	
de escrita alfabética.
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Descrição da experiência

O trabalho foi baseado na coleção Bichos da África. No primeiro momento os livros foram apresentados, 
cada	estudante	pôde	analisar	as	imagens	da	capa.	E	em	seguida	foi	apresentada	a	coleção	na	figura	Vovó	
Ussumane	e	de	seu	neto	Malafi.	Neste	momento	já	trabalhamos	sobre	o	respeito	aos	mais	velhos	que	está	
presente na cultura africana e que também devemos cultivar na nossa cultura. Realizamos uma roda de 
diálogo sobre a relação dos nossos estudantes com seus avós.

O	trabalho	seguiu-se	com	a	leitura	diária	de	um	dos	textos	da	coleção.	A	leitura	era	realizada	de	forma	
pausada,	e	os	estudantes	eram	 instigados	a	preverem	como	se	 seguiria	a	história,	 sendo	desafiados	a	
imaginarem-na.	Após	essa	leitura	e	momento	lúdico,	uma	nova	leitura	era	realizada	desta	vez	os	estudantes	
deveriam ouvir e continuarem a imaginar toda narrativa.

Depois havia momento do reconto, os estudantes que desejavam se colocavam diante dos colegas e 
recontavam	à	narrativa,	alguns	que	não	tinham	coragem	de	ir	até	a	frente	ficavam	na	sua	cadeira	completando	
com	os	fatos	que	os	colegas	esqueciam,	era	um	momento	dinâmico	e	lúdico,	onde	a	ludicidade	e	a	interação	
permeavam a construção do conhecimento.

Em	algumas	narrativas	os	estudantes	 foram	desafiados	para	representarem,	eles	mesmos	escolhiam	
as	personagens	e	apresentavam	para	turma.	Após	estes	momentos	fazíamos	a	reflexão	sobre	os	valores	
civilizatórios africanos presentes nas narrativas e buscávamos as semelhanças com os valores presente na 
nossa cultura.

A	cada	texto	era	feito	o	de	apropriação	do	sistema	de	escrita	alfabética	onde	focávamos	o	título	do	texto,	
e	junto	com	a	classefazíamos	a	reflexão	sobre	a	escrita	das	palavras	e	eu	ia	grafando-as	no	quadro,	sílaba	
por sílaba, letra ou letras por letra para formar sílabas. Analisávamos as palavras dentro de uma frase, o 
espaçamento delas, e comparando nas frases qual palavra maior/menor, que palavras tinham sons/ letras 
parecidas com os nomes dos estudantes.

Terminadas	a	reflexão	sobre	o	texto	e	de	apropriação	do	sistema	de	escrita	alfabética	partíamos	para	o	
momento	de	trazer	para	o	papel	a	ludicidade	e	a	imaginação,	os	estudantes	produziam	as	imagens	do	texto	
trabalhado e em seguida o trabalho de alfabetização na apropriação da escrita era realizado. As crianças eram 
desafiadas	a	reescreverem	o	texto	de	maneira	livre.	O	momento	de	escrita	era	quase	sempre	organizados	
em	duplas	onde	um	colega	poderia	auxiliar	o	outro	na	escrita	do	seu	texto.	As	produções	escritas	retratavam	
os níveis de escrita em que os estudantes se encontravam, assim havia a escrita silábica dos nomes das 
personagens,	frases	com	pequenos	trechos	das	narrativas,	e	pequenos	textos.

Para	finalizar	a	sequência	de	atividades	os	estudantes	eram	convidados	para	apresentarem	aos	colegas	
as imagens e escritas produzidas.

A cultura e história africana e afro-brasileira nos instrumentos legais

Os professores têm em suas mãos uma grande responsabilidade, pois devem trabalhar para construir uma 
sociedade	mais	justa,	ética	e	cidadã.	Pensando	nisso	e	afim	de	implementar	leis	que	vieram	contribuir	para	
que	os	negros	e	pardos	que	compõe	parte	importante	da	nossa	sociedade	sejam	valorizados,	permitindo	que	
eles sintam-se orgulhosos de si e de sua cultura.

Ao	nos	depararmos	com	a	sala	de	aula,	e	com	o	desejo	de	trabalhar	de	maneira	lúdica	e	significativa,	
planejamos um trabalho que atendesse a necessidade de implementar as leis que garantem aos negros terem 
sua história e cultura valorizadas. Buscamos vivenciar o que nos coloca Nilma Lino Gomes ao discutir currículo:

O	nosso	grande	desafio	está	em	desenvolver	uma	postura	ética	de	não	hierarquizar	as	diferenças	

e entender que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que outro. Na realidade, 

somos diferentes (GOMES, 2007, p.22)
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Trabalhar	as	diferenças	trazendo	a	reflexão	que	nossas	diferenças	não	nos	diminuem,	esse	pressuposto	
foi	considerado	ao	escolhermos	a	coleção	Bichos	da	África,	pois	nela	a	cultura	africana	na	figura	do	Vovó	
Ussumane	e	de	seu	neto	Malafi,	possibilitaram	ludicamente	entramos	em	contato	com	hábito	de	ouvir	histórias	
tão comuns em África e também presentes no Brasil. A partir de perguntas dos estudantes sobre África as 
reflexões	foram	feitas	sobre	a	cor	da	nossa	pele,	e	como	chegamos	ao	Brasil.	Cada	questionamento	abria	a	
possibilidade de discutirmos sobre a identidade e cultura africana e afro-brasileira. Assim percebemos o que 
está posto nas diretrizes:

A divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores que 

eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, 

povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos – para interagirem na construção de uma 

nação democrática, em que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade 

valorizada ( BRASIL, 2004, p.10).

Sobre valorização um dos momentos mais marcantes foi a discussão sobre a cor da pele, fato que se deu 
no inicio da realização do trabalho. Um dos estudantes após desenhar pediu o lápis cor de pele para pintar, 
então solicitei a todos que olhassem bem para sua pele e questionei dentre as cores dos lápis as que mais 
se pareciam com a sua pele, as respostas variaram entre o marrom, amarelo, e salmão. Então falei que a cor 
da pele pode variar e que no Brasil a mistura das pessoas que vieram a muito tempo para nosso país nos 
faz ter variedade. Também foi questionado se a cor da pele pode tornar alguém melhor que outro, todos 
afirmaram	que	não.

Essa atividade aparentemente simples, sobre os tons de pele traz em seu bojo a questão de valorização 
e de reconhecimento, como nos coloca ainda as diretrizes,

Reconhecer	exige	a	valorização	e	respeito	às	pessoas	negras,	à	sua	descendência	africana,	sua	

cultura	e	história...	Implica	criar	condições	para	que	os	estudantes	negros	não	sejam	rejeitados	

em	virtude	da	cor	da	sua	pele,	menosprezados	em	virtude	de	seus	antepassados	terem	sido	ex-

plorados	como	escravos,	não	sejam	desencorajados	de	prosseguir	estudos,	de	estudar	questões	

que dizem respeito à comunidade negra (Ibidem, p.12).

A	questão	do	reconhecimento	e	valorização	foi	inciada	no	1º	Ano,	mas	certamente	deve	ser	continuada	
e aprofundada de acordo com os anos de escolaridade que os estudantes vão avançando. A realização 
desta sequência de atividades objetivava efetivar o reconhecimento e a valorização da cultura africana e 
a	afro-brasileira	sendo	a	literatura	o	veiculo	de	contato	com	as	mesmas.	Neste	contexto	a	literatura	passa	
a ser uma estratégia educacional que permite trabalhar a questão étnico racial, tal estratégia é prevista 
nos	instrumentos	legais	que	orientam	ações	que	combatam	o	racismo	e	gerem	orgulho	e	pertencimento	
étnico racial,

Por isso, a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa 

de todos os educadores, independentemente do seu pertencimento étnico-racial (idem p.16).

Os Bichos da África e literatura infantil

A	coleção	escolhida,	é	um	exemplar	de	literatura	infantil	que	com	seus	textos	narrativos,	possibilitam	
inúmeras	reflexões	e	contribuem	para	aprendizagens	significativas.	Trazendo	a	figura	do	griot,	africano,	o	
sábio idoso que repassa aos seus netos e à todos da aldeia as narrativas que cunham a cultura do seu grupo. 
Ao trabalharmos as histórias presentes nos livros, fazíamos referencia a pessoa que teria contado elas, o 
Vovó Ussumane.
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Essa	simples	colocação	já	era	mote	diariamente	para	exploramos	o	valor	civilizatório	de	memória	e	com	
ela o respeito dos netos ao sempre ouvirem o avô, nestes momentos resgatamos um pouco da relação dos 
estudantes	com	seus	avós	e	das	experiências	vividas	com	eles	assim	como	menino	Malafi.	Ao	fazermos	isso	
estávamos	evidenciando	o	que	nos	propõe	Teresa	Colomer	em	relação	à	função	da	literatura:

...	a	educação	literária	serve	para	que	as	novas	gerações	incursionem	no	campo	do	debate	per-

manente sobre cultura, na confrontação de como foram construídas e interpretadas as ideias e 

valores	que	a	configuram.	Por	conseguinte	tratava-se	de	desenvolver	uma	capacidade	interpre-

tativa,	que	permita	uma	socialização	mais	rica	e	lúdica	dos	indivíduos	como	a	experimentação	

de um prazer literário que se constrói ao longo do processo ( COLOMER, 2007, p.29).

Ao	identificarem	as	questões	vividas	no	seu	cotidiano	com	as	apresentadas	nos	textos	literários	as	crianças	
iam percebendo as semelhanças nas culturas e percebendo na nossa cultura valores e hábitos advindos da 
cultura africana, assim compreendendo que a nossa cultura é fruto de outras culturas anteriores, e neste 
caso o foco a africana. Como Colomer coloca a educação literária permite, o debate sobre a cultura, as 
crianças	vão	desenvolvendo	capacidades	como	a	socialização	lúdica	e	a	experimentação	do	prazer	literário.	
Essas	capacidades	fluíram	enquanto	realizávamos	o	trabalho,	pegar	o	livro,	folheá-lo,	lê-lo	de	sua	maneira,	
fazer	 ilustrações	sobre	ele,	 falar	aos	colegas	o	que	 foi	produzido,	estas	atitudes	presentes	durantes	as	
aulas demonstravam a ludicidade e a socialização regadas ao prazer literário que a educação literária vai 
construindo.

Neste processo percebemos que trabalhar literatura infantil na sala de aula contribuiu para a formação 
do	indivíduo,	de	maneira	lúdica,	ao	nos	reportarmos	as	noites	ao	redor	da	fogueira	onde	Malafi	e	seus	
amigos vão aprendendo suas origens. Nossos estudantes também iam encantadamente embalados pelas 
narrativas	 se	percebendo	 também	como	participes	das	mesmas,	principalmente	ao	 serem	desafiados	
a	produzirem	e	 reproduzirem	quais	personagens	e	 trechos	que	mais	haviam	gostado	no	 texto.	 E	ao	
socializarem	entre	os	pares	as	atividades	que	iam	construindo,	na	fala,	na	comparação,	nas	explicações	
sobre as atividades realizadas os estudantes através da linguagem se constituíam como pessoas, em 
consonância	com	o	que	propõe	Colomer,

... o objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, o de contribuir para formação da 

pessoa, uma formação que aparece ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade 

e	realizada	através	da	confrontação	com	textos	que	explicitam	a	forma	em	que	as	gerações	

anteriores e as contemporâneas abordam a avaliação de atividade humana através da lin-

guagem ( Ibidem, p.31).

A leitura literária, nos possibilitou o contato com os valores civilizatórios africanos e afro-brasileiros como 
ludicidade, pois as histórias que o vovô contava traziam sempre o elemento da imaginação. Outro ressaltando 
sempre	que	na	África	os	mais	velhos	são	vistos	como	pessoas	com	mais	experiência	e	que	merecem	maior	
respeito	e	que	passam	as	novas	gerações	os	conhecimentos	 fundamentais	 sobre	si	e	 sobre	sua	cultura.	 
A oralidade também foi destacada como valor e parte da cultura africana, onde os estudantes ao ouvirem 
as histórias também puderam reconta-las, chamávamos a atenção ao fato do neto e dos amigos sempre 
ouvirem	o	avô.	Sendo	assim	o	trabalho	realizado	nos	remeteu	ao	que	Teresa	Colomer	nos	propõe	sobre	a	
leitura literária,

...	o	texto	literário	ostenta	a	capacidade	de	reconfigurar	a	atividade	humana	e	oferece	instrumentos	

para	compreendê-la,	posto	que	ao	verbalizá-la,	cria	um	espaço	específico	mo	qual	se	constroem	

e negociam os valores e sistema estético de uma cultura (COLOMER, 2007, p.27).
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Literatura, imaginação e apropriação do sistema de escrita alfabética

Ao	aprofundarmos	o	trabalho	perpassando	pelas	questões	já	tratadas	nos	tópicos	anteriores	finalmente	
durante a vivência do trabalho em sala de aula nos detivemos ainda na apropriação do sistema de escrita 
alfabética.	As	crianças	do	1º	Ano	estão	em	fase	de	aprendizagem	da	leitura	e	escrita,	para	tal	é	necessário	
um trabalho focado nas letras, sons, sílabas e organização de frases. O trabalho com letras e sons na escrita 
das palavras é fundamental,

A	apropriação	do	sistema	de	escrita	alfabética	é	um	processo	desafiador,	assim	como	foi	a	
trajetória da humanidade para inventar os sistemas de escrita. A criança vai se apropriando do 
sistema	de	escrita	alfabética,	ao	participar	de	situações	de	aprendizagem	que	a	ajude	a	refletir	
e	aprender	o	que	as	letras	representam,	substituem	e	como	elas	funcionam;	que	a	auxilie	a	
saber que há acordos sociais que determinam que se escreve da direita para a esquerda, de 
cima	para	baixo,	que	há	espaços	entre	as	palavras	e	que	certas	letras	substituem	certos	sons	
( BRASIL, 2012, p.56).

Para	efetivarmos	o	proposto	no	documento	oficial	e	possibilitar	que	todos	os	estudantes	tivessem	um	
momento coletivo e individual de apropriação do sistema de escrita alfabética, realizamos dois tipos de 
trabalho.	Ao	lermos	o	texto	e	fazermos	todo	trabalho	de	reflexão	sobre	os	aspectos	literários	e	culturais,	
trabalhamos	coletivo	de	apropriação	da	escrita.	A	cada	texto	trabalhado	focávamos	o	título	do	texto,	íamos	
coletivamente formando as palavras no quadro, sílaba por sílaba, letra ou letras por letra para formar sílabas, 
e a questão de palavras dentro de uma frase, o espaçamento delas, comparávamos em um frase qual palavra 
maior/menor, que palavras tinham sons/ letras parecidas com os nomes dos estudantes.

Após	este	momento	coletivo	cada	criança	 registrava	no	caderno	de	artes	o	 título	do	 texto	e	criava	
ilustrações	para	retratar	o	mesmo,	o	foco	poderia	ser	os	personagens	e	o	enredo,	cada	um	escolhia	o	que	
desenhar	e	em	seguida	era	desafiado	a	escrever	os	nomes	das	ilustrações,	ou	ainda	a	reescreverem	o	texto.	
Neste	ponto	cabia	a	docente	estar	atenta	aos	níveis	dos	estudantes	e	lançar	lhes	o	desafio	mais	apropriado,	
isso retrata o que Telma Ferraz Leal:

Na escola, a principal voz que medeia a relação entre o aluno-aprendiz e o objeto de conheci-

mento é a do (a) professor (a). Daí a necessidade de que ele (a) seja um (a) interlocutor (a) atento 

(a) e consciente dos percursos que os alunos fazem quando estão aprendendo e das necessidades 

do grupo. ( LEAL, p.101)

Ao realizar a mediação entre a escrita a ser realizada e os níveis dos estudantes e seus respectivos 
desafios	de	escrever	eu	enquanto	docente	estava	atenta	para	fazer	as	intervenções	necessárias	a	cada	um,	
durante o momento da escrita espontânea, as atividades eram ainda realizadas em duplas, livremente as 
crianças podiam sentar e conversar com o colega como poderiam escrever. Era um momento belo de troca 
de conhecimentos e interação que favorecia aalfabetização. Ao estabelecer estes dois momentos de pensar 
a escrita vislumbrávamos o que nos indica Artur Gomes de Morais,

O sistema de escrita alfabética e a linguagem que se usa ao escrever são para mim dois domí-

nios ou objetos de conhecimento, que o alfabetizando precisa reconstruir cada um com suas 

propriedades	(a	serem	compreendidas)	e	com	suas	convenções.	(A	serem	aprendidas	de	modo	

bem sistemático) (MORAIS, 2012, p.16).

Ao trabalharmos a escrita primeiro fazíamos coletivamente, momento onde sistematizávamos, e depois 
individualmente ou em duplas eles reconstruíam os conhecimentos já apresentados.
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Conclusão

Ao	finalizarmos	o	trabalho	em	sala	de	aula	ficamos	extremamente	felizes	com	os	resultados,	os	objetivos	
que foram propostos foram alcançados e os estudantes pedem para que voltemos a trabalhar a temática. 
Um fato interessante ocorreu durante a vivência, uma das estudantes chegou com um pedaço de tecido com 
estampado e falou orgulhosamente: Toma é seu, é daquele lugar que trabalhamos, da Àfrica! Mainha disse 
que era da Àfrica!

As	reflexões	sobre	cor	de	pele,	textura	de	cabelo,	comidas,	costumes	africanos	e	que	estão	em	nossa	
cultura sempre são trazidos à tona e nos fazem retomar a temática, a evolução apresentada na escrita e na 
oralidade	são	perceptíveis,	assim	conseguimos	iniciar	o	que	propõe	a	Política	de	Ensino	da	Rede	do	Recife:

Desenvolver práticas educativas de valorização da oralidade, da corporeidade e da arte, como 

maneira	de	ressignificar	as	formas	de	organização	do	espaço	escolar	e	do	tempo	pedagógico,	

buscando	o	conhecimento	profundo	a	respeito	das	manifestações	culturais	de	matriz	indígena	e	

africana, evitando o processo de folclorização das mesmas ( RECIFE, 2014, p.63).

O	trabalho	com	os	textos	da	coleção	Bichos	da	África	contribuiu	de	maneira	significativa,	ao	entrarem	
em sala os estudantes já perguntavam sobre a história do dia, e no momento de leitura ouvidos atentos 
para imaginarem o que era falado e com grande prazer desenhar, escrever, recontar e encenar sobre os 
Bichos	da	África.	Durante	e	após	vivenciarmos	a	experiência	relatada	neste	artigo	às	crianças	demonstraram	
identificação	maior	e	um	desejo	de	aprender	mais	sobre	com	a	cultura	africana,	se	mostraram	mais	dispostas	
a produzirem suas artes, principalmente o desenho e pintura, apresentaram ainda melhor desenvoltura no 
recontos	orais	e	avanços	significativos	nos	níveis	de	escrita.

Referências

BRASIL, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana. MEC/SEPPIR. 2004.

BRASIL. LEI 10.639/03. Altera a Lei 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para in-
cluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” e 
dá outras providências.

BRASIL. Elementos conceituais e metodológicos para definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento 
do ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do ensino fundamental. Ministério da Educação Secretaria de Educação 
Básica Diretoria de Currículos e Educação Integral – DICEI Coordenação Geral do Ensino Fundamental – COEF. 2012.

COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola. Tradução: Laura Sandroni. São Paulo. Global. 2007.

GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo / [Nilma Lino Gomes]; organização do 
documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Básica. 2007.

MORAIS, Artur Gomes. Sistema de escrita alfabética. São Paulo. Melhoramentos. 2012.

LEAL, Telma Ferraz. Fazendo acontecer: o ensino da escrita alfabética na escola. In:. MORAIS, Artur Gomes., AL-
BUQUERQUE, Eliana Borges Correia de., LEAL, Telma Ferraz. Alfabetização: apropriação do sistema de escrita 
alfabética. Organizado por Artur Gomes Morais, /Eliana Borges Correia de Albuquerque, Telma Ferraz Leal . Belo 
Horizonte.	Autêntica,	2005.

RECIFE. Política de Ensino da Rede Municipal do Recife: subsídios para atualização da organização curricular. Org: 
Élia da Fátima Lopes Maçaria, Kátia Marcelina de Souza, Marcia Maria Del Guerra. Recife. Secretaria de Educação. 
2014. (Caderno 1)



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização796

Práticas de leitura em turmas de 3ºano do ensino  
fundamental: projeto ‘Capanguinha Literária’

Paola Cometti Forechi Schmittel
EMEF “Luiza Silvina Jardim Rebuzzi”

Resumo: O	presente	relato	de	experiência	aborda	o	processo	de	formação	do	comportamento	de	 leitores	
de	alunos	em	uma	sala	de	aula	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	O	objetivo	deste	texto	é	relatar	práticas	
de	leituras,	desenvolvidas	através	do	projeto	“Capanguinha	Literária”.	Esta	experiência	visa	a	promoção	dos	
alunos	no	desenvolvimento	de	suas	capacidades	na	leitura	de	textos	e	na	produção	textual	como	uma	atividade	
discursiva e dialógica, com a interação de seus familiares, mediado pelo professor.
Palavras-chave: Alfabetização. Leitura. Práticas de leitura.

Introdução

Esse	texto	descreve	uma	experiência	sobre	a	formação	de	leitores	em	uma	escola	de	Ensino	Fundamental	
da rede municipal de Aracruz/ES. Com foco na utilização de práticas de leitura que ajudam as crianças na 
apropriação do comportamento de leitores, centraremos nosso relato.

Os	pressupostos	teóricos	que	basearam	a	compreensão	dos	conceitos	de	Alfabetização,	leitura	e	texto	
foram sustentados pela abordagem discursiva. Tais conceitos são necessários para o desenvolvimento de 
boas práticas de leitura.

A	experiência	foi	desenvolvida	com	alunos	do	3ºano.	Nesse	contexto,	as	crianças	são	sujeito	histórico	
que	 interage	com	o	 texto.	Assim,	o	 texto	não	é	utilizado	não	somente	para	 treinar	bons	 leitores	para	a	
funcionalidade da habilidade da leitura, mas para a ação consciente e esclarecedora do mundo em sua 
voltada e de sua participação histórica-social em todos os ambientes.

A	partir	 de	um	diagnóstico	 inicial	 da	 turma,	 percebeu-se	que	as	 seguintes	questões	deviam	 ser	
analisadas	com	norteador	para	definição	dos	objetivos	do	relato:	Quem	é	o	responsável	pela	formação	do	
comportamento de leitor de nossas crianças? Que práticas adotar dentro e fora da sala de aula para que 
nossas	crianças	dialoguem	com	os	textos?

Para	a	delimitação	dos	objetivos	de	 trabalho,	 submetendo-se	as	questões	anteriores,	 adotou-se	a	
metodologia	de	trabalho	estudo	bibliográfico	observando	os	conceitos	de	alfabetização,	leitura	e	texto.

O diagnóstico inicial ajudou a compreender quais conhecimentos as crianças já haviam adquiridos e quais 
ainda	necessitavam	conhecer.	Assim,	foi	possível	observar	as	dimensões	da	escrita,	da	leitura	e	da	produção	
textual,	neste	momento,	com	foco	na	dimensão	da	leitura.

Os pressupostos teóricos que permeiam esse relato são baseados nos estudos da especialista em 
Alfabetização, Gontijo (2009) e outros estudiosos como: Dalvi (2013), Geraldi (1997 e 2010) e Saviani (2013). 
Os instrumentos de diagnósticos utilizados para a observação dos conhecimentos já adquiridos pelos alunos 
e	para	saber	quais	os	textos	lidos	por	eles	e	seus	familiares,	forma	considerados	como	ponto	de	partida	do	
planejamento das estratégias de ensino.

Observando o comportamento leitor das crianças, foi necessário também conhecer como elas 
interagem	com	o	texto	fora	da	escola.	A	partir	daí,	sentiu-se	a	necessidade	de	desenvolver	alguma	ação	que	
potencializasse	a	prática	de	leitura	em	outros	ambientes	de	convivência	da	criança.	Assim,	foi	possível	definir	
estratégias de ensino que ajudariam a enriquecer essas práticas além dos muros da escola, idealizando o 
Projeto	“Capanguinha	Literária”,	objeto	de	estudo	neste	relato.

Por	fim,	conclui-se	o	relato	fazendo	apontamentos	sobre	as	questões	que	permeiam	seus	objetivos,	além	
de	pontuar	outras	questões	como	o	papel	do	professor,	quais	contribuições	a	família	poderá	proporcionar	a	
criança na aquisição de seus conhecimentos e a importância das práticas de leitura na fase de apropriação 
do sistema de escrita Alfabética.
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Pressupostos teóricos

São	várias	as	abordagens	que	permeiam	os	estudos	sobre	a	 leitura	e	a	compreensão	de	um	texto.	A	
abordagem de leitura adotada será a discursiva. Acreditamos que essa abordagem defende que para a 
compreensão	de	um	texto	é	necessário	mais	que	a	codificação	e	decodificação	de	palavras,	bem	como	
vai além das capacidades cognitivas do leitor. Para isso, é preciso compreender como se dá o processo de 
alfabetização,	leitura	e	como	se	define	texto	nesta	abordagem.

O conceito de alfabetização faz-se necessário no sentido de compreender o papel do professor e como 
se	dará	suas	intervenções	pedagógicas.	Assim,	compreenderemos	a	alfabetização	como

uma prática sociocultural em que se desenvolve a formação da consciência crítica, as capacida-

des	de	produção	de	textos	orais	e	escritos,	a	leitura,	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita	

da	língua	portuguesa,	incluindo	a	compreensão	das	relações	entre	sons	e	letras	e	letras	e	sons	

(GONTIJO, 2009, pg.11 apud GONTIJO, 2008).

Contudo, o professor deverá proporcionar aos alunos um ambiente de formação da criticidade, 
capacitando-os	para	a	produção	de	discursos,	ou	seja,	textos	(orais	ou	escritos),	através	dos	conhecimentos	
adquiridos	quanto	ao	sistema	de	escrita,	sua	compreensão	das	relações	fonológicas	e	a	construção	de	sentidos	
concebida	da	leitora	de	textos.

Dessa	forma,	a	leitura	é	vista	como	um	processo	complexo	de	construção	de	sentidos	que	perpassa	por	
todos	os	conhecimentos	citados	acima,	bem	como	a	bagagem	cultural	do	leitor	do	texto.	A	leitura	de	um	
texto	torna-se	uma	interação	dialógica	entre	o	texto	e	os	sujeitos	envolvidos	nesta	ação.	O	leitor	precisa	
mobilizar	seus	conhecimentos	 já	existentes,	 interagindo	com	o	texto,	e	até	mesmo	outros	discursos	que	
conversam	com	esse	texto.

Quando	nos	referimos	ao	texto,	Geraldi	(1997)	o	descreve	como:

um	lugar	de	entrada	para	este	diálogo	com	outros	textos,	que	remetem	a	textos	passados	e	que	

farão	surgir	textos	futuros.	Conceber	o	aluno	como	produtor	de	textos	é	concebê-lo	como	parti-

cipante	ativo	deste	diálogo	contínuo:	com	textos	e	com	leitores	(1997,	p.22).

Compreendendo a criança como um ser produtor de sentidos, é, ao mesmo tempo, acreditar que ela 
pode	materializar	seus	diálogos	através	da	produção	textual	(oral	e	escrita),	com	a	ajuda	das	interações	e	
mediações	do	professor.	No	entanto	o	texto	por	si	só	é	apenas	um	texto	e,	para	que	ele	tenha	significação,	
precisa ser dialogado e discutido só assim, tal relação produzirá sentido em seus participantes.

O	leitor	interage	com	o	texto	que,	é	percebido	como	uma	unidade	de	significação	produzida	em	uma	
situação	enunciadora,	ou	seja,	uma	prática	de	leitura.	Assim,	as	escolhas,	as	intenções,	o	lugar	que	o	sujeito	
participante	desta	enunciação	ocupa,	e	 tudo	que	compreende	suas	 funções	psíquicas	e	históricas,	 são	
determinantes	para	a	produção	de	sentidos	que	proporciona	este	texto.

As	práticas	de	leitura,	por	sua	vez,	são	responsáveis	pelas	interações	entre	os	sujeitos.	Elas	serviram	de	
palco	para	as	produções	de	sentidos	capazes	de	desenvolver	na	criança	a	formação	da	consciência	crítica,	
bem	como	condições	para	a	produção	de	textos.	Com	a	capacidade	de	relacionar	o	tema	abordado	para	sua	
produção	com	outros	textos	já	são	sentidos	por	ela,	poderá	construir	a	imagem	do	interlocutor	(leitor)	de	sua	
produção,	para	quem	se	destinará	seu	texto.

No	que	se	refere	à	produção	de	textos,	Geraldi

pontua	que	o	processo	de	produção	de	qualquer	texto	oral	ou	escrito	 leva	em	consideração	

algumas	condições	como:	a)	ter	o	que	dizer;	b)	ter	uma	razão	para	dizer	o	que	se	tem	a	dizer;	c)	

ter para quem dizer; d) constituir- se como sujeito que diz o que diz e para quem diz; e) escolher 

as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). (GONTIJO, 2009, pg.11 apud GERALDI, 1993).
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A	construção	do	texto	deve	levar	em	consideração	seu	interlocutor	(a	quem	se	destina	o	texto)	e	o	caráter	
dialógico da linguagem, sendo essa importante quanto à preocupação com as estratégias de escrita. Dessa 
forma,	percebemos	que	a	leitura	como	produção	de	sentidos,	gerará	a	produção	de	textos	como	“prática	
de	linguagem,	consciente,	criativa,	intencional”,	sendo	estas,	“uma	atividade	discursiva	e	dialógica	em	que	
os	indivíduos	produzem	sentidos,	tendo	em	vistas	as	situações	de	interação	comunicativa	nas	quais	estão	
inseridos” (GONTIJO, 2009, pg.87).

As	 situações	de	 interação	comunicativa	acontecem	a	 todo	o	momento,	em	vários	 locais	e	 com	a	
participação de diversos interlocutores. Assim, percebeu-se a necessidade de avançar nossas práticas de 
leitura para além dos muros da escola.

Geraldi (2010) pontua que a leitura e a escrita, já não é mais um domínio para os ‘gênios’, e descreve que 
todo	tem	‘o	direito	de	expressão’.	Isso	se	dá	devido	a	reviravolta	dos	‘sistemas	de	produção	de	informações’,	
ou seja, com desenvolvimento tecnológico populariza-se a escrita como

necessidade social, porque agora, tecnicamente falando, já é possível que todos tenhamos o di-

reito	à	expressão,	condição	necessária	para	que	a	liberdade	de	expressão	não	seja	um	privilégio	

social daqueles que pertencem ao mundo da escrita (GERALDI, 2010, pg 147).

Sendo	a	produção	textual	uma	atividade	discursiva	e	dialógica,	a	prática	de	leitura	em	família,	contribuirá	
para a produção de discursos repletos de cultura, história e consciência crítica. Para isso, é importante que 
todos	tenham	contato	com	diversos	gêneros	textuais,	para	ampliar	seu	repertório	de	formas	de	organização	
da	textualidade,	bem	como	conhecer	as	diversas	formas	de	produção	e	seus	sentidos.

A experiência vivida com o projeto “capanguinha literária”

O diagnóstico inicial é nosso instrumento de partida, pois através dele percebemos os conhecimentos já 
adquiridos pelos alunos e aqueles que eles ainda necessitam conhecer para seu processo de alfabetização.  
Os	conhecimentos	são	analisados	de	acordo	com	os	eixos	dos	Direitos	de	Aprendizagem	de	Língua	Portuguesa1 
e	o	Plano	Municipal	Anual	para	o	3ºano.

Em	março	do	ano	 letivo	de	2016,	 realizamos	o	diagnóstico	 inicial	na	 turma	do	3º	ano	B	do	Ensino	
Fundamental composta de 23 alunos. O diagnóstico de Língua Portuguesa deu-se através de uma sequência 
didática. Partindo da leitura pelo professor de uma obra literária. A sequência didática seguiu com 
atividades	objetivando	reconhecer	os	conhecimentos	 já	adquiridos	pelas	crianças	nos	eixos	dos	Direitos	
de Aprendizagem: Análise Linguística: Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética; Análise linguística: 
Discursividade,	Textualidade	e	Normatividade;	Produção	de	Textos	Escritos;	Leitura	e	Oralidade.	Finalizando	
a	sequência	com	a	produção	escrita	de	um	texto,	que	posteriormente	foi	lido	para	os	alunos	do	1ºano,	após	
ser reescrito em forma de resenha.

Além	de	pontuar	os	conhecimentos	já	adquiridos	por	cada	aluno,	foi	possível	conhecer	o	perfil	da	turma,	
bem	como,	definir	os	objetivos	e	estratégias	de	intervenções	para	cada	eixo	de	conhecimento	para	aquele	
ano. Assim, percebe-se que era preciso investir em práticas de leitura que levassem as crianças a interagir 
com	diversos	gêneros	textuais,	bem	como	obras	literárias	de	textos	bem	escritos,	gerando	uma	formação	de	
consciência	crítica.	Tais	práticas	seriam	definidas	com	diversos	leitores,	não	somente	os	alunos	do	3º	ano,	
mas	também	seus	colegas	de	outras	turmas,	diversos	profissionais	da	escola	e	até	mesmo	a	família,	de	acordo	
com o Plano Anual de ensino.

1 Direito de Aprendizagem de Língua Portuguesa: adotado pelo município de Aracruz em 2013, após a formação continuada Pnaic (Pacto 
Nacioanl de Alfabetização na Idade Certa).
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As estratégias de ensino da rotina de sala de aula estavam organizadas e, aos poucos, era evidente 
a aquisição dos conhecimentos pelas crianças. No entanto, a leitura era vista como ‘dever de escola’ ou 
‘atividade escolar’. Essa observação foi possível através de uma reunião onde alguns pais pontuaram que os 
filhos	quase	nunca	‘liam’	em	casa.

Daí,	em	conversa	com	a	turma,	questionou-se	as	seguintes	perguntas:	“É	possível	também	praticarmos	a	
leitura	em	outros	lugares,	que	não	seja	a	escola?”	“Como?”.	Várias	foram	as	respostas.	Os	alunos	perceberam	
que	há	outros	tipos	de	textos	em	outros	lugares,	que	liam	o	dever	de	casa,	que	liam	nas	igrejas	e	shoppings.	
Mas, uma necessidade as crianças pontuaram em suas respostas: que as obras literárias conhecidas e 
saboreadas por eles na escola, não faziam parte do cotidiano literário em seu ambiente familiar.

A	partir	daí,	 surgiu	o	Projeto	 “Capanguinha	Literária”	que	 tinha	como	objetivo	desenvolver	no	aluno	
comportamentos de leitores, visto que, em suas casas, eram eles os leitores, bem como é seu professor em 
sala de aula. Deveriam assumir postura de leitor, através de estratégias e posturas observadas em sala de 
aula.	Também	era	esperado	dos	alunos	o	desenvolvimento	de	conhecimentos	dos	eixos	dos	Direitos	de	
Aprendizagem de Língua Portuguesa.

Assim,	quanto	mais	evidente	ficava	para	a	criança	a	importância	da	leitura	literária	também	no	contexto	
familiar, como poderosa fonte de formação de sensibilidades e ampliação de visão de mundo, mais 
significativas	se	tornariam	as	práticas	de	leitura	e	produção	textual	propostas	na	escola.

No	que	se	 refere	às	práticas	de	 leitura,	Dalvi	 (2013)	 indica	algumas	 importantes	 impressões	sobre	a	
constituição de um senso de escola de leitores

que	as	crianças	partilhem	o	prazer	de	tomar	contato	com	bons	textos	e	bons	livros	e	sintam	que	

esse prazer contribui para que se reconheçam e sejam reconhecidas como pertencentes àquela 

comunidade;

que	os	livros	circulem	e	sejam	compartilhados	entre	todos	no	grupo,	fomentando	experiências	

comuns, embora singulares;

que	as	crian	ças	aprendam	a	experiência	física	da	leitura	de	modo	compartilhado,	com	todos	se	

ajudando	e	descobrindo	as	posições	e	disposições	favorecedoras	das	práticas	leitoras;

que	as	crianças	possam	conversar	sobre	o	que	foi	lido,	possam	expor	suas	opiniões	e	crenças,	que	

possam checar, reformular e ampliar suas hipóteses de leitura com outros leitores (inclusive, com 

leito	res	mais	experientes,	como	os	profissionais	da	escola:	auxiliares,	bibliote	cários,	professores);

que possam se sentir responsáveis pela organização, preservação e guarda dos materiais de leitura;

que,	para	as	crianças	e	os	mediadores	de	leitura,	as	experiências	partilhadas	fomentem	a	produção	

de	novos	objetos	culturais	e	novos	textos	etc(DALVI,	2013,	p.127)

Os itens acima descrevem bem as metas do projeto: prazer em tomar contato com obras literárias; 
circulação	dos	livros	em	vários	grupos	sociais;	 favorecimento	das	práticas	de	leitura;	exposição	das	suas	
opiniões	e	crenças,	bem	como	o	registro	e	organização	das	mesmas,	a	fim	de	serem	produzidas	as	suas	
impressões	sobre	o	texto	lido;	conservação	do	livro;	compartilhamento	das	experiências	vividas	em	sua	casa	
com seus colegas de sala.

As etapas do projeto foram de acordo com suas necessidades. Primeiro, através de uma pesquisa com as 
famílias,	em	forma	de	questionário,	concluiu-se	que	os	tipos	de	textos	que	circulavam	em	nossas	salas	de	
aula, do qual os alunos saboreiam um prazer em ler e questionar, é bem raro no cotidiano daquelas famílias.

Os	motivos	são	vários,	mas	percebemos	que	a	exclusão	se	dá,	não	somente	por	um	fator	sócio	financeiro,	
mas também cultural. A cultural erudita, o conhecimento adquirido pela humanidade, muitas vezes passa 
superficialmente	pelas	camadas	populares	da	sociedade.	Outro	motivo	pode	ser	devido	ao	acúmulo	de	
informações	que	encontramos	nas	redes	sociais,	nos	meios	tecnológicos,	desviando	a	atenção	da	família.

A	concentração	de	conteúdos	é	cada	vez	maior	e,	muitas	vezes,	dissimulado,	sem	tem	ao	menos	tempo	e	
condições	de	interagir	com	esses	textos	de	forma	crítica,	ou	até	que	pudessem	ser	capazes	de	produzir	sentidos	
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em seus leitores. Portanto, a necessidade da sugestão de obras literárias para o desenvolvimento do projeto.
As	obras	eram	levadas	pelas	crianças	em	uma	‘Capanguinha’,	bolsa	confeccionada	exclusivamente	para	o	

projeto com um desenho escolhido pelas crianças bordado, junto como nome do projeto. Tudo para motivador 
as crianças para conservarem bem o livro e os instrumentos que o acompanhavam.

Em	casa,	os	pais	seguiam	as	orientações	para	o	preparo	do	espaço	para	a	leitura	(Anexo	1),	bem	como	
outras	instruções	necessários.	O	instrumento	de	interpretação	do	texto	(Anexo	2)	baseava	na	localização	de	
informações	contidas	no	texto	e	produção	de	um	texto	que	expresse	a	opinião	da	família	sobre	a	ideia	central	
da obra. A ideia central da obra, muitas vezes era discutida e analisada previamente com os alunos em sala 
de	aula,	tentando	sugar	ao	máximo	os	sentidos	do	texto.	O	preenchimento	dos	instrumentos	tinha	como	
objetivo	a	análise	discursiva	do	texto,	com	a	intenção	de	produzir	sentido	interagindo	com	os	conhecimentos	
linguísticos,	textuais	e	sociais	dos	sujeitos	envolvidos	no	projeto.

Na	escola,	os	alunos	compartilhavam	a	leitura	do	texto	produzido	por	ele	e	seus	familiares	para	outros	
colegas.	Assim,	a	produção	texto	considera	as	condições	expostas	por	Geraldi,	discutidas	nos	pressupostos	
teóricos,	onde	pontua	que	o	processo	de	produção	textual	deve:	ter	o	que	dizer	–	no	caso,	sua	opinião	quando	
a	intenção	do	autor;	ter	uma	razão	para	dizer	que	diz	o	que	diz	e	para	quem	diz	–	expressar	sua	opinião	e	
compartilhar	com	seus	colegas	a	experiência	vivida	com	seus	familiares;	e	por	fim,	escolher	as	estratégias	
para	realizar	–	texto	dissertando	seus	apontamentos	sobre	o	texto.

Alguns desafios foram encontrados no decorrer do projeto. Poucas famílias negligenciaram o 
desenvolvimento do projeto, e as que agiram de tal forma, foram chamadas a uma conscientização da 
importância	do	projeto.	Outro	desafio	é	a	discussão	em	família,	sendo	o	aluno	motivador	desse	processo.	
Verificou-se	vários	registros	feitos	pelos	próprios	pais,	escrevendo	por	seus	filhos.	Sabendo-se	que	a	mediação	
na	escrita	do	aluno	é	necessária,	no	entanto,	a	família	também	deve	orientar	seus	filhos	na	produção	escrita,	
pois as crianças não aprendem a escrever somente para fazê-lo na escola, mas sim para toda sua história. 
Assim, percebeu-se que há uma grande necessidade de ser trabalhado projeto que reproduzam as práticas 
literárias para além da escola.

Após 6 meses de projeto, as crianças puderam levar para casa mais de 5 obras literárias cada um, para 
saborearem com seus familiares. Foi nítida a satisfação dos familiares em participarem do projeto. Cada 
encontro	realizado	para	compartilhar	suas	experiências	vividas	em	família	proporcionava	aos	colegas	a	
possibilidade	de	criar	sentidos	novos	sobre	o	texto.

O	projeto	culminou	com	a	produção	de	um	mural	expondo	os	textos	produzidos	pelas	crianças	junto	à	
cópia colorida da capa da obra literária. Essa ação incentivou outros alunos a buscar pelos livros na biblioteca, 
bem como motivar outras turmas a desenvolver atividades semelhantes, com foco na formação de leitores.

No	diagnóstico	do	final	de	ano,	junto	às	observações	realizadas	pelo	professor	em	sala	de	aula,	foi	percebida	
a	aquisição	de	novos	conhecimentos	em	todos	os	eixos	dos	direitos	de	aprendizagem,	consideravelmente	no	
eixo	da	leitura.	Tanto	nos	discursos	orais,	quanto	nos	discursos	escritos,	observou-se	a	ocorrência	de	diálogos	
mais críticos e criativos.

Considerações finais

Várias são as práticas de leitura disseminadas em nossas escolas. A formação do comportamento de leitor 
é	uma	necessidade	em	todos	os	âmbitos	da	educação.	No	entanto,	retomando	as	questões	iniciais	deste	relato,	
voltaremos a nos questionar: Quem é o responsável pela formação do comportamento de leitor de nossas 
crianças?	Que	práticas	adotar	dentro	e	fora	da	sala	de	aula	para	que	nossas	crianças	dialoguem	com	os	textos?

Sabemos que o professor é o principal mediador do processo ensino-aprendizagem, no entanto, sem 
transferir essa responsabilidade à família, o professor poderá propor a reprodução de algumas práticas 
educativas em outros ambientes de convivência do aluno. Sendo assim, tais práticas educativas tornar-se-ão 
praticas sociais.

A educação se destina a promoção humana, assim, o professor, como responsável pela mediação educativa, 
deverá	propor	práticas	que	incentivem	a	promoção	do	homem	no	sentido	da	consciência	crítica	e	filosófica	
(DERMEVAL, 2013, pg. 126). Para isso, o professor deverá conhecer seus alunos, através de diagnósticos e 
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observações	traçando	metas	e	objetivos	para	o	planejamento	de	suas	ações	mediadoras.	Por	fim,	sempre	
avaliar	e	replanejar	suas	ações.

As	práticas	de	leitura	são	extremamente	importantes	para	a	apropriação	do	sistema	de	escrita	Alfabético,	
pois	a	produção	da	escrita	dá-se	a	partir	dos	vários	textos	presente	no	repertório	de	leitura	da	criança.	Afinal,	
a criança frente ao livro, se de boa qualidade, é estimulada a criar cenários, personagens, cenas, sequências 
de fatos e espaços em seu imaginário, preparando-se assim, como numa brincadeira, para a construção de 
significados	de	escrita	a	fim	de	compreender	e	apropriar-se	da	escrita	alfabética.

A	experiência	vivida	pela	turma	do	3º	ano	da	EMEF	“Luiza	Silvina	Jardim	Rebuzzi”,	busca	cumpri	a	intenção	
maior da educação, proporcionando às crianças envolvidas no projeto a promoção de suas potencialidades, 
desenvolvendo seus conhecimentos e interagindo com outros sujeitos.

Praticar	a	 leitura	em	diferentes	situações,	com	diferentes	 interlocutores	e	com	diversas	 intenções	é	
importante para o desenvolvimento do comportamento de leitor. Aprender a cuidar dos livros e utiliza-los 
com	carinho,	contribui	para	o	senso	de	responsabilidade	e	cuidado.	Compartilhar	as	experiências	vividas	com	
seus colegas contribui na construção de sua história e produção de cultura.
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A importância da literatura no processo de alfabetização

Raquel Madeira dos Santos
Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Resumo: O	presente	artigo	trata-se	de	um	relato	de	experiência	sobre	um	trabalho	de	leitura	desenvolvido	
com	turmas	de	6°	ano	do	ensino	fundamental	de	uma	escola	pública,	nos	anos	de	2015	e	2016,	cujo	perfil	eram	
de	alunos	repetentes	com	bastante	dificuldade	de	leitura	e	de	escrita.	O	texto	relata	todo	o	passo	a	passo	
de	um	projeto	elaborado	a	fim	de	fomentar	a	leitura	e	a	produção	de	texto	e	mostrar	os	resultados	obtidos.	
Veremos então como as rodas de leitura e os trabalhos foram organizados até o momento da culminância com 
a presençado autor dos livros escolhidos.
Palavras-chave: Ensino	Fundamental.	Leitura.	Produção	de	Texto.

Sabemos que a leitura ajuda no desenvolvimento do aluno, melhorando sua escrita e sua habilidade de 
interpretação, e o insere num universo que muitas vezes se distancia do seu cotidiano fora da escola. Mas 
para que essa leitura seja prazerosa é preciso criar um clima acolhedor e natural para que o trabalho possa 
fluir	de	maneira	positiva.	Contudo,	saber	que	irá	conhecer	o	autor	após	a	leitura	do	livro	faz	com	que	o	aluno	
se	interesse	muito	mais	pelo	texto,	tendo	em	vista	que	muitos	veem	um	autor	com	um	ser	irreal.

Alfabetizar	não	é	tarefa	fácil	e	à	medida	que	o	aluno	vai	ficando	com	mais	idade	a	dificuldade	deaprender	
e também de ensinar aumentam. O que muitas às vezes leva o professor ao desespero achando que a culpa 
é dele pelo aluno não aprender. Todo esse árduo processo de alfabetização nos causa um certo mal-estar e 
a	busca	por	estratégias	e/ou	soluções	são	muito	grandes.
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Vários métodos já foram desenvolvidos na tentativa de ajudar nesse processo de alfabetização, porém é 
importante ressaltar que para o aluno escrever é preciso que antes ele leia, se familiarize com os diversos tipos 
de	textos	literários,	ou	seja,	ler	primeiro	para	depois	escrever.	A	motivação	para	a	leitura	envolve	curiosidade	
e	abertura	para	novos	conhecimentos	e	informações.	Quando	falamos	de	crianças	que	não	se	encontram	
mais nas séries iniciais do ensino fundamental, essa motivação precisa se dar de maneira diferente para que 
o processo de alfabetização não se dê de forma infantilizada.

Temos	atualmente	no	país	um	elevado	número	de	crianças	e	adolescentes	que	não	sabem	ler	e	escrever.	
Esse	é	um	problema	antigo	e	distante	de	ser	resolvido	por	inúmeros	fatores.	Mas	para	quem	está	à	frente	
desse processo de ensino-aprendizagem, é necessário ter a consciência de que o aluno precisa ser encarado 
como sujeito da sua própria aprendizagem e por sua vez, o professor precisa ser criativo para tornar essa 
aprendizagem mais prazerosa e deve lançar mão de métodos alternativos, desprendendo-se muitas às vezes 
dos métodos tradicionais e até obsoletos utilizados ainda em algumas escolas.

Segundo SCOZ (1994),

A cartilha, por exemplo, pode funcionar como um ponto de apoio, um modelo norteador para a 

apresentação e desenvolvimento do conteúdo, sobretudo para professoras sem experiência em 

alfabetização. Não se deve, no entanto, representar mais do que um mero recurso, pois está lon-

ge de dar conta dos múltiplos aspectos que envolvem a aquisição da leitura e da escrita (SCOZ, 

1994, p.88).

A	fim	então	de	aproximar	os	alunos	do	universo	da	leitura	e	consequentemente	sanar	os	problemas	com	
a escrita, foi elaborado um projeto de leitura realizado em sala de aula com turmas de 6° ano do ensino 
fundamental, composta apenas por alunos repetentes, na Escola Municipal Doutor José Antônio Ciraudo. São 
turmas	com	um	material	específico,	dividido	em	módulos	e	elaborado	pelo	Instituto	Ayrton	Senna.	Apesar	do	
material diferenciado e de qualidade, se faz necessário utilizar outros meios como complemento ao próprio 
material que é disponibilizado. Além disso, os livros utilizados estimulam a leitura de outros livros.

Sendo assim, foi planejado neste projeto rodas de leitura para que os alunos entrassem em contato com 
outros	tipos	de	textos	literários.	Num	primeiro	momento	foram	realizadas	leituras	individuais	e	coletivas.	
Após	a	leitura	foram	desenvolvidos	trabalhos	de	interpretação,	cartazes	e/ou	dramatização	do	texto	em	sala.	
Depois	de	conhecerem	já	o	texto,	o	autor	era	convidado	a	visitar	a	turma	falando	um	pouco	sobre	sua	vida,	
porque	ele	se	tornou	escritor,	os	caminhos	que	percorreu,	as	dificuldades	que	enfrentou,	seus	medos,	além	
claro	de	expor	suas	obras.	Durante	os	encontros,	o	aluno	tinha	a	oportunidade	de	fazer	perguntas,	dar	sua	
opinião	sobre	o	texto	e	ainda	tirar	foto	e	ganhar	autógrafo.

A primeira roda de leitura desse projeto ocorreu em 2015 e teve como tema a literatura de cordel. Num 
primeiro momento causou certo estranhamento pela forma como é escrita mas não demorou muito para 
cair	no	gosto	dos	alunos.	Por	cerca	de	uma	mês,	eles	tiveram	contato	com	textos	de	autores	como	Patativa	
do	Assaré,	Gonçalo	Ferreira	da	Silva,	Isael	de	Carvalho	e	Chico	Sales.	Foi	realizada	também	uma	oficina	de	
xilogravura	em	sala	de	aula	com	bandejas	de	isopor.	Esse	material	foi	feito	com	a	intenção	de	ser	exposto	
no sarau que aconteceria posteriormente. Mas por que começar apresentando literatura de cordel para os 
alunos se é uma poesia pouco divulgada? Pois aí está o verdadeiro motivo. Crianças e adolescentes se sentem 
atraídos pelo diferente, pelo novo, além da poesia de cordel ser uma leitura muito divertida. Então começar 
pelo	cordel	foi	sem	dúvida	uma	ótima	ideia.

Segundo a poesia de Arievaldo Viana (2010):

O cordel é um veículo

De grande penetração.

Nas camadas populares

Possui grande aceitação.
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Se a métrica não quebra o pé,

Tem contribuído até

Para alfabetização (VIANA, 2010, p.9)

A literatura de Cordel teve grande missão social no Brasil na época em que as cartilhas de alfabetização 
custavam muito caro e não chegavam até as pessoas das cidades rurais. Sendo assim, essas pessoas só tinham 
acesso à leitura e também à informação do que acontecia no país e no mundo através desses livrinhos 
disponíveis em feiras de rua, pois narravam fatos do dia a dia logo depois de acontecidos, e que serviam de 
ferramenta paradidática para alfabetizar, com a ajuda de outras pessoas que já sabiam ler.

Depois	de	aprenderem	o	que	é	Cordel,	veio	a	parte	da	produção	textual.	Mas	tendo	em	vista	que	a	métrica	
do cordel é muito difícil para alunos em fase de alfabetização, seria limitante pedir que eles escrevessem 
seus próprios versos nas regras do cordel, então foi pedido apenas a criação de poemas com rima, facilitando 
assim	a	produção	textual.	Teve	criações	individuais	e	criações	coletivas.	Um	desses	poemas	foi	feito	pelo	aluno	
Paulo Roberto, um menino que tinha bastante problema de comportamento mas encontrou nos estudos, na 
leitura, um estímulo para mudar e se tornar um dos alunos mais aplicados da turma.

A visita do Gonçalo

Professora Raquel

eu queria agradecer

por um cordelista

que veio nos ver

Nossa aula foi tão doce

e teve sabor de mel

mas do que eu estou falando

é da literatura de cordel

Meu nome é Paulo Roberto

mas pode me chamar de Paulo

eu queria agradecer

pela visita do Gonçalo

Você pode vir mais vezes

é só a Raquel marcar

que	o	filho	da	Rosangela

rapidinho vai te buscar

Uma coisa tão boa

que aconteceu na nossa vida

foi ter essa visita feita

pelo Gonçalo Ferreira da Silva

Após essas atividades, foi organizado em sala um Sarau de Cordel com a presença ilustre do Presidente 
da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC), o cordelista Gonçalo Ferreira da Silva. Os alunos 
ouviram atentamente toda a história do Cordel contada por quem entende muito do assunto e tiveram a 
oportunidade de ler para o poeta os poemas que eles criaram, inclusive o que foi feito em homenagem 
ao cordelista.
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Foto 1	–	Oficina	de	Xilogravura.

Foto 2 – Sarau de Cordel.
Essa parceria com a ABLC só cresceu 

e no ano seguinte a professora foi 
convidada a participar de uma plenária 
da Academia acompanhada de um 
aluno. O aluno escolhido, chamado Igor 
Luiz, nunca havia se imaginado num 
evento tão importante. Foi um momento 
inesquecível. Ele teve a oportunidade de 
ouvir cordéis sendo recitados, conhecer 
o presidente da ABLC e autores de 
poemas já lidos em sala. Ele recebeu 
todo o carinho e atenção dos cordelistas 
presentes e ganhou até cordéis para 
incentivá-lo a ler cada vez mais.

Foto 3 – O aluno Igor Luiz na plenária da ABLC.
Ainda no ano letivo de 2015, a turma 

recebeu como leitura complementar 
o	livro	“Leo	e	as	caixas	de	música”,	do	
escritor e também maestro Ricardo 
Prado.	Uma	 leitura	mais	extensa	que	
exigiu	 uma	maior	 concentração	 e	
dedicação dos alunos. Para resolver 
essa questão, em cada roda de leitura, 
um	aluno	ficava	responsável	por	um	ou	
dois capítulos do livro, e após a leitura 
explicava	para	os	demais	colegas.	No	
começo foi difícil. O desânimo falou 
mais alto e foi preciso muita persistência 
por parte da professora para que os 
alunos não desistissem. Ela revezava a 
leitura dos capítulos com eles e ao longo 
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do	texto	muitas	questões	eram	levantadas	e	discutidas.	Com	o	passar	do	tempo,	os	alunos	começaram	a	
pedir para levar o livro para casa para continuarem a leitura. Nesse momento podemos perceber o quanto 
aquelas rodas de leitura estavam fazendo a diferença e despertando nos alunos a vontade de ler por conta 
própria sem que ninguém estivesse mandando. Foi preciso cerca de três meses para concluir a leitura do livro. 
Por	se	tratar	de	um	livro	que	falava	sobre	música,	os	alunos	também	puderam	conhecer	letras	de	música	
diferentes,	músicas	de	rock	nacional	e	internacional	que	marcaram	época.	Mas	não	apenas	ler,	ouvir	e	cantar,	
mas	entender	o	contexto	histórico	daquela	música.	Ao	final	da	leitura	do	livro,	os	alunos	escreveram	como	
imaginavam ser o personagem Leo, o menino protagonista do livro.

Outro	fator	importante	que	atraiu	os	alunos	para	a	leitura	do	texto,	foi	a	identificação	com	o	personagem.	
Leo, era um menino que vivia longe dos pais por causa do emprego do pai e estava morando com a avó 
paterna. Mesmo gostando muito da avó, Leo não se conformava em viver distante e questionava o amor dos 
pais	por	ele.	Um	cenário	muito	comum	na	vida	dos	alunos	mesmo	que	por	razões	diferentes	das	presentes	
no livro.

Quando chegou o dia do encontro com o autor, todos estavam ansiosos porque já estavam envolvidos com 
a história do livro e queriam fazer várias perguntas. Aqueles alunos que nos anos anteriores só atrapalhavam 
as	aulas	e	que	eram	vistos	como	“alunos-problema”,	agora	eram	alunos	participativos,	sujeitos	do	seu	próprio	
processo de aprendizagem. Como a professora já havia trabalhado o gênero carta com a turma, os alunos 
tiveram a ideia de escrever uma cartinha de agradecimento pela presença do autor. No dia, eles leram a 
carta	e	também	cantaram	a	música	“Pais	e	filhos”,	da	banda	Legião	Urbana,	em	homenagem	ao	autor,	música	
presente	na	história	do	livro.	O	autor	ficou	encantado	com	a	receptividade,	a	participação	e	o	carinho	de	
todos.	Ao	final	do	encontro,	pode-se	perceber	que	os	alunos	estavam	orgulhos	de	si	e	com	a	sensação	de	
dever cumprido.

Foto 4 – O autor conversando com os alunos.

Caminhando	para	o	final	do	ano	letivo,	
pode-se perceber a nítida mudança de 
comportamento dos alunos. Aqueles que 
terminavam as atividades primeiro que 
os	outros	da	turma,	para	não	ficarem	à	
tona, iam até o cantinho da leitura e 
escolhiam	um	livro	para	ficarem	 lendo	
até	o	início	da	próxima	atividade.	Isso	se	
repetiu diversas vezes. Outras mudanças 
percebidas foi que não traziam mais 
o dever de casa sem fazer, passaram 

a	 frequentar	voluntariamente	a	sala	de	 leitura	da	escola	e	as	 faltas	caíram	significativamente.	Foi	uma	
transformação bastante positiva que surpreendeu pais, direção, e principalmente os próprios alunos. Eles 
passaram a sentir orgulho de si.

Um	detalhe	que	não	pode	deixar	de	ser	mencionado	é	que	todos	os	trabalhos	desenvolvidos	pelos	alunos	
sobre	os	livros	lidos	eram	expostos	em	cartazes	na	sala	de	aula	ou	pelos	corredores	da	escola,	e	também	
divulgados	em	um	blog	criado	pela	professora	a	fim	não	só	de	expor	as	produções	dos	alunos	como	também	
para que os pais que não costumavam frequentar a escola e tinham acesso à internet, pudessem ver o que 
seus	filhos	produziam	na	escola.	Essa	exposição	fazia	os	alunos	se	sentirem	importantes.	Eles	se	tornaram	
mais responsáveis e cuidadosos pois não estragavam mais os cartazes da escola e tinham a preocupação 
em consertar os que estragavam por alguma razão. Passaram também a cobrar da professora a troca dos 
cartazes	antigos	por	cartazes	novos,	para	expor	as	novas	atividades	feitas	em	sala.	Tudo	isso	fez	com	que	os	
alunos dessem mais valor e se empenhassem mais para realizar as atividades.
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A formação de um leitor ativo deve começar na educação infantil e se estender por toda a vida, desta forma 
ele também dominará a escrita. Entretanto, quando não há esse estímulo na infância, isso gera na criança 
muitas	deficiências	na	leitura	e	na	escrita.	Quando	chega	na	fase	da	adolescência	muitos	se	reprimem,	se	
isolam, por vergonha de não conseguirem acompanhar uma leitura ou realizarem uma atividade proposta 
pelo professor. Outros se rebelam em sala, se tornam agressivos, conversam o tempo todo ou simplesmente 
abandonam a escola, motivo pelo qual a evasão escolar tem aumentado muito. Alguns professores por não 
perceberam que esse comportamento se dá em consequência do não saber por parte do aluno, o ignoram 
ou o retiram de sala, não conseguindo assim atingir e resolver a raiz do problema. Muitos alunos não têm 
dificuldade	de	aprendizagem,	apenas	não	foram	estimulados	de	forma	correta	quando	eram	mais	novos	
e por isso chegam à adolescência sem saber ler e escrever direito. Os professores precisam estar atentos 
e preparados para essa triste realidade, em que muitos alunos chegam no segundo seguimento do ensino 
fundamental	sem	dominar	a	leitura.	Devemos	reconhecer	que	fica	muito	difícil	para	o	professor	que	tem	
apenas 50 minutos de aula numa turma com 40 alunos, fazer um trabalho de alfabetização com os que 
precisam	ou	até	mesmo	conseguir	identificar	esses	alunos	logo	no	início	do	ano	letivo,	confundindo	sua	não	
participação nas aulas com desvio de comportamento. Por isso algumas escolas elaboram projetos visando 
atender esses alunos com um trabalho diferenciado.

Pensando dessa forma, é importante transformar a sala de aula num ambiente acolhedor e estimulante, no 
qualo aluno possa manifestar livremente a compreensão e os questionamentos que faz à partir da leitura de 
textos	literários.	Deve	ser	um	local	previamente	organizado	com	recursos	que	levem	o	aluno	a	se	interessar	
em	aprender,	a	ter	curiosidade	sobre	a	mundo	e	isso	independe	da	série.	Em	outras	palavras,	significa	dizer	
que	uma	sala	deve	ser	organizada	com	objetos	que	fiquem	visíveis,	com	cantinhos	especiais	para	leitura	
que contenham todo o tipo de material escrito que possa chamar atenção e dar estímulo, levando assim à 
aquisição e ao desenvolvimento do conhecimento. Tudo que estiver na sala deverá servir de apoio para as 
atividades que o professor irá realizar com a turma.

Segundo uma entrevista com Ana Teberosky:

Um	ambiente	alfabetizador	é	aquele	em	que	há	uma	cultura	letrada,	com	livros,	textos	digitados	

ou em papel, um mundo de escritos que circulam socialmente. A comunidade que usa a todo o 

momento esses escritos, que faz circular as ideias que eles contêm, é chamada alfabetizadora.

Na	verdade,	a	escola	deve	ser	um	ambiente	100%	alfabetizador	e	não	apenas	a	sala	de	aula.	A	escola	não	
pode ser um lugar desinteressante, onde o aluno não sinta prazer em estar, e deve oferecer todos os espaços 
para o desenvolvimento de ideias e favorecimento da aprendizagem.

Moreira	(2007)	afirma	que	um	ambiente	escolar	deve	promover	oportunidades	de	aprendizagem	e	ser	
construído tanto por alunos quanto por professores.

Nesse aspecto, José Morgano (1997, p.8) nos mostra que os espaços educativos devem assumir 
características	como	“confortáveis	e	agradáveis,	na	medida	em	que	o	desempenho	de	qualidade	também	
depende	das	condições	ambientais”.

No ano seguinte, foi trabalhado o livro que dá sequência a obra do escritor Ricardo Prado. A turma recebeu 
o	livro	“Leo	e	o	mistério	da	revolução”.	Mas	não	seria	possível	dar	início	a	leitura	sem	antes	ambientá-los	sobre	
o	tema	do	livro.	A	história	desta	vez	se	passa	na	República	Tcheca.	Conhecimentos	de	Geografia	tiveram	que	
ser	buscados.	Além	disso,	outra	questão	importante	foi	entender	o	significado	da	palavra	“revolução”	para	
só a partir daí iniciarmos a leitura do livro. Por ser uma sequência do livro anterior, a leitura despertou mais 
interesse e quem não tinha lido o outro, quis levar para casa para ler. Neste livro, o personagem foi para um 
país	distante	morar	com	os	pais,	e	se	viu	obrigado	a	ficar	longe	dos	seus	amigos.

As rodas de leitura foram organizadas da mesma maneira que no livro anterior, um aluno responsável 
por	um	capítulo,	e	os	alunos	com	mais	dificuldades	tinham	a	ajuda	da	professora	ou	de	um	colega	da	sala.	
Durante	a	leitura,	algumas	dúvidas	e	curiosidades	foram	surgindo	o	que	os	deixou	bastante	ansiosos	para	rever	
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o	autor.	Muitas	palavras	no	texto	eram	desconhecidas	para	os	alunos,	tanto	a	pronúncia	quanto	o	significado.	
Conhecer novas palavras é um processo interessante, estimula o uso do dicionário, amplia o vocabulário, e 
é	importante	para	que	o	texto	faça	sentido	para	o	aluno.

Quatro meses depois, quando chegou o dia do encontro com o autor do livro, eles estavam muito animados 
e	preocupados	se	o	autor	iria	gostar	da	recepção.	Então,	receberam	o	autor	com	um	sorriso	no	rosto,	fizeram	
várias perguntas e o autor pode perceber o quanto o livro dele tinha feito a diferença na vida escolar daqueles 
alunos.

Foto 5 – Encontro com o autor Ricardo Prado
Mas por que muitos pro-

fessores fazem rodas de lei-
tura na sala de aula e às 
vezes não conseguem des-
pertar o interesse dos alu-
nos pela leitura? A resposta 
talvez esteja na maneira 
como é feita. Porque para 
que o aluno se interesse por 
um	texto,	um	livro,	uma	ati-
vidade, ou seja, se interesse 
por algo, muito mais do que 
apresentar de uma de forma 
criativa e atraente, é mostrar 

para o aluno a importância que aquilo tem ou terá na vida dele, aquilo precisa fazer sentido pra ele, senão 
ele	não	vai	se	interessar	e	não	atingirá	o	resultado	esperado.	À	medida	que	o	professor	significa	a	leitura	e	a	
escrita dentro da escola, seus alunos podem aprender sobre essas práticas ao mesmo tempo em que apren-
dem	sobre	as	características	e	o	funcionamento	da	escrita.	Além	disso,	esse	contato	com	o	autor	no	final	
da leitura do livro foi um grande diferencial, pois criou no aluno o desejo de terminar a leitura para poder 
conversar com o autor posteriormente.

Dando	continuidade	ao	projeto	e	já	próximo	de	finalizar	o	ano	letivo	de	2016,	mais	um	autor	foi	escolhido.	
Foram	lidos	dois	livros	da	escritora	Sônia	Rosa,	“Histórias	Amareladas”	e	“É	o	aniversário	do	Bernardo”.	Esses	
textos	são	bem	diferentes	um	do	outro	e	mostra	para	os	alunos	que	um	autor	consegue	escrever	histórias	
bem diferentes umas das outras. Um autor não precisa ser apenas escritor de poemas ou apenas contos. Sua 
literatura	pode	transitar	por	mais	de	um	tipo	de	texto.

Para o primeiro livro citado foram feitas três rodas de leitura, visto que o livro apresentava três histórias 
diferentes. Então para cada história um cenário diferente, com comidas que apareciam na história, todo um 
clima foi formado para que cada história fosse contada de maneira bem atraente. Quando foi concluída a 
leitura	do	livro,	foi	sugerido	aos	alunos	que	escrevessem	suas	próprias	histórias	amareladas.	Os	textos	foram	
escritos	com	o	auxílio	da	professora	pois	os	alunos	apresentavam	muita	dificuldade	em	passar	suas	ideias	
para o papel. Além disso, para alguns era difícil relembrar algum fato do passado. Nem todas as lembranças 
eram	felizes.	Muita	tristeza	veio	à	tona	naquele	momento,	mas	nem	por	 isso	deixaram	de	escrever	suas	
histórias emocionantes.

Esses	textos	foram	reunidos	e	um	título	foi	dado	“Histórias	de	um	passado	recente”,	o	que	se	justifica	pela	
pouca idade dos alunos.

O	outro	livro	foi	na	verdade	escolhido	pela	turma,	que	apesar	de	ser	voltado	para	um	público	mais	infantil,	
despertou	o	interesse	provavelmente	por	falar	de	um	aniversário	e	por	suas	ilustrações.	O	fato	de	ser	um	
livro	infantil	não	obriga	o	professor	a	lê-lo	de	maneira	infantilizada	e	sim	de	acordo	com	o	perfil	da	turma.

Como tarefa, os alunos escreveram uma outra versão em homenagem a um aluno da sala que faria 
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aniversário	no	dia	do	encontro	com	a	autora	Sônia	Rosa.	Fizeram	a	versão	“É	o	aniversário	do	Anderson!”	e	no	
dia do encontro eles deram de presente para ela. O encontro não poderia ter sido melhor. Sônia Rosa contou 
algumas	histórias,	os	alunos	fizeram	perguntas,	depois	receberam	autógrafos,	foi	bem	animado.

Foto 6 – A escritora Sônia Rosa lendo um de seus livros para os alunos.

O	resultado	do	projeto	nesses	dois	anos	foi	maravilhoso,	pois	ao	final	de	cada	encontro	os	alunos	iam	
adquirindo mais gosto pela leitura. Esse foi apenas o primeiro passo para se tornarem leitores críticos 
e construtivos. Não foi um caminhar fácil, problemas surgiram mas não podemos desistir daquilo que 
acreditamos	ser	o	melhor	para	nós	e	para	nossos	alunos.	Muitos	disseram	e	ainda	dirão	“Dá	muito	trabalho”,	
“Você	é	maluca”,	“Isso	gasta”,	frases	vindas	dos	próprios	colegas	de	trabalho,	mas	o	que	importa	é	a	diferença	
que podemos fazer na vida desses jovens que já são tão estigmatizados por viverem em comunidades carentes, 
mas que possuem capacidade de chegar ontem quiserem, basta alguém acreditar neles, e acima de tudo 
eles acreditarem que são capazes.

Referências

LIMA, Arievaldo Viana. Acorda cordel na sala de aula.	2	ed.	Fortaleza:	Gráfica	Encaixe,	2010.

MOREIRA, Adelson F. Ambientes de Aprendizagem no Ensino de Ciência e Tecnologia.	Belo	Horizonte:	CEFET-MG,	
2007. Notas de aula.

MORGANO, José. A relação pedagógica: ensinar e aprender. Lisboa: Editora Presença,1997.

SCOZ, Beatriz. Psicopedagogia e realidade escolar. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.

TEBEROSKY, A. Entrevista: Ambiente Alfabetizador do professor. Disponível em: <http://ambientealfabetizador-
professor.blogspot.com>.	Acesso	em:	29	de	jan.	2017.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 809

A importância da utilização da literatura infantil dentro  
e fora da sala de aula: conversando sobre novas propostas  
e meios para a alfabetização
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Resumo: O presente artigo procura responder algumas perguntas no que condiz o processo de alfabetização 
e	como	a	literatura	infantil	pode	ser	considerada	uma	aliada	neste	processo.	Qual	o	significado	do	ato	de	ler	
e	escrever	socialmente?	Por	que	devemos	aprendê-lo?	Como	o	Educador	pode	viabilizar,	de	forma	lúdica	e	
significativa	esse	processo	de	aprendizagem	as	crianças?	O	processo	de	alfabetização	e	letramento	das	crianças	
contemporâneas	exige	do	educador	a	criação	de	novas	propostas	e	estratégias.	A	contação	de	histórias	através	
da	literatura	infantil	se	apresenta	com	uma	nova	estratégia	eficiente	através	de	experiências	realizadas	em	
campo.	O	presente	artigo	consiste	em	um	relato	de	experiência	vivido	por	alunos	do	Centro	Universitário	São	
Camilo – ES, através do despertar de interesse propiciado pelos docentes e gestores da instituição.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Leitura. Alfabetização.

Introdução

	 “Não	há	idade	para	ler	livros	de	imagens	nem	para	introduzir	a	literatura”

        Dominique Rateau

Neste	artigo	apresentaremos	algumas	reflexões	sobre	a	importância	de	formar	leitores	letrados,	e	os	
meios	que	auxiliam	no	processo	de	alfabetização	e	letramento	tendo,	como	eixo	principal,	a	utilização	da	
literatura infantil, desde as séries iniciais, como método indispensável nesse processo. Objetivando também, 
reforçar sobre a importância do professor-alfabetizador como mediador em sala de aula, mostrando algumas 
estratégias que podem ser utilizadas para facilitar o aprendizado e despertar o interesse do aluno.

Para	o	desenvolvimento	deste	trabalho,	nos	basearemos	em	um	relato	de	experiência	vivenciado	por	
alunos	do	2º	período	do	curso	de	Pedagogia	do	Centro	Universitário	São	Camilo	Espirito	Santo,	em	escolas	
de educação básica no munícipio de Cachoeiro de Itapemirim, aonde esses alunos vão às escolas, ler e contar 
histórias,	de	forma	lúdica,	para	os	alunos.

Esperamos	que	ao	decorrer	deste	artigo,	consigamos	evidenciar	a	importância	de	práticas	de	mediações	
de leituras com as crianças no processo de alfabetização.

Por que precisamos que alguém nos ensine a ler e a escrever?

O	ato	de	ler	consiste,	segundo	o	Minidicionário	da	Língua	Portuguesa	(FERREIRA,	2001)	em	“ser	capaz	
de reconhecer palavra(s) ao vê-la(s) escrita(s), i.e, ao ver a(s) letra(s) ou sinal (sinais) que a(s) representa(m) 
graficamente,	ou	entender	em	textos	escritos	o	que	as	palavras	ordenadas	querem	dizer..”.	O	ato	de	escrever,	
por sua vez, segundo o Minidicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 2001) consiste em representar por 
meio	da	escrita;	compor	obra	literária,	científica	e	entre	outras.	Mas,	por	que	se	faz	necessário	socialmente	
que saibamos ler e escrever?

Em tempos antigos, por um grande período da história da civilização ocidental, o livro foi um objeto de 
acesso limitado e de circulação restrita para algumas classes sociais. A grande massa possuía acesso em locais 
sociais organizados, sempre circunscritos a procedimentos institucionais e organizacionais do Estado. Desta 
forma, a grande massa poderia permanecer analfabeta, aprendendo apenas o necessário para manter-se 
naquele	contexto	social	(BRITTO,	2009).
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Nos	dias	atuais,	vemos	outro	cenário	tomado	pelo	capitalismo	e	suas	condições	de	produção	massiva,	
onde a leitura e a escrita tornam-se,

[...] instrumento vital da organização da ordem e dinâmica social, presente nas mais variadas for-

mas de realização da vida prática, multiplicados em impressos de todo o tipo e em outros portado-

res	(placas,	cartazes,	faixas,	sinais,	telas	etc.).	Pode-se	dizer	que	a	vida	prática	está	impregnada	de	

escrita. Ler e escrever tornam-se demandas características da vida cotidiana (BRITTO, 2009, p.192).

Deste modo, para que ocorra de modo satisfatório o cotidiano, o deslocamento no espaço urbano, os 
cuidados	pessoais	e	domésticos,	o	lazer,	o	trabalho,	as	obrigações	públicas	e	sociais,	essas	atividades	precisam	
ser	mediadas	através	das	ordenações	escritas.	Para	que	tudo	isso	ocorra,	supõe-se	que	o	 indivíduo	deve	
dispor	de	algum	conhecimento	das	coisas	modernas,	que	encontre	soluções,	avalie	suas	ações	e	reajuste	
comportamentos	de	acordo	com	as	circunstâncias	e	padrões	da	vida	prática.	Além	do	dia-a-dia,	a	escrita	se	
faz necessária nas esferas de produção cultural e intelectual, correlacionada a interação dos conhecimentos 
e valores formais, à formação e ao estudo (BRITTO, 2009).

O ensino da leitura e da escrita, por sua vez, contribui para que a pessoa participe de forma apropriada do 
cotidiano.	O	educador,	com	formação	especificada	ou	não,	assume	o	compromisso	de	“promover	a	formação	
das	pessoas,	por	meio	da	experiência	e	da	vivência	intensa,	metódica	e	consistente	com	o	conhecimento	em	
suas	diversas	formas	de	expressão”	(BRITTO,	2009.	p.195).	Desta	forma,	o	educador	deve	ser	movido	pela	
razão de ser da Educação escolar, que é a de promover o desenvolvimento intelectual e social dos alunos, em 
especial	no	que	condiz	aos	conhecimentos	que	transcendem	as	representações	próprias	do	viver	cotidiano	
e rompem com o senso comum (BRITTO, 2009).

A leitura e o processo de alfabetização

A	alfabetização	“é	um	processo	em	que	as	crianças	se	constituem	como	seres	humanos	e	que	realizam	
um dos círculos fundamentais do processo de desenvolvimento da humanidade livre e universal” (GONTIJO, 
2002).	O	letramento	por	sua	vez,	é	“o	resultado	da	ação	de	ensinar	ou	aprender	a	ler	e	escrever:	o	resultado	ou	
condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” 
(SOARES, 1998, p.18).

Quando se fala do processo de alfabetização e letramento, logo se pensa em aprender a ler e escrever. 
Mas, ao passar dos anos, essa função evolui e passa a requerer uma melhor preparação do educador, para que 
o	mesmo	leve	o	aluno	não	apenas	a	ler	e	escrever,	mas	também	ao	exercício	dessa	prática	em	seu	cotidiano.	
É importante ressaltar que através da leitura o indivíduo se torna um ser ativo na sociedade, passando a 
questionar, argumentar, e querer saber sempre mais. Nesse caso, ao tratar de alfabetização e literatura, 
prontamente	chega-se	ao	letramento,	isto	é,	ao	momento	em	que	o	leitor	começa	a	por	em	prática,	o	exercício	
contínuo do que esteve/está lendo e aprendendo, dentro da sociedade.

Nas séries iniciais do ensino fundamental, os alunos encontram-se deslumbrados e curiosos frente 
ao	 “mundo	de	novas	 informações”	que	a	escola	 tem	a	 lhes	oferecer,	 como	o	encontro	com	as	 letras.	 
É principalmente nessa fase, que o professor precisa encontrar todas as possíveis maneiras de alfabetizar, 
utilizando	recursos	e	meios	de	acordo	com	a	especificidade	de	cada	criança.

Narrar histórias na educação infantil também é imprescindível para e com o desenvolvimento do psiquismo 
infantil,	posto	que	a	leitura	oral	de	histórias	auxilia	na	formação	humana	e	por	isso	acredita-se	que	sua	prática	
potencializa	as	ações	mentais	das	crianças	desde	muito	pequenas,	contribuindo	para	o	desenvolvimento	da	
imaginação, linguagem, atenção, memória, dentre outras capacidades humanas.

Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. Tais 

substâncias	são	também	pertinentes	à	construção	literária.	Daí,	a	literatura	ser	próxima	da	crian-
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ça.	Possibilitar	aos	mais	jovens	acesso	ao	texto	literário	é	garantir	a	presença	de	tais	elementos,	

que inauguram a vida, como essenciais para o seu crescimento. Nesse sentido, é indispensável a 

presença da literatura em todos os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que 

têm a literatura como objeto central serão promovidas para fazer do País uma sociedade leitora. 

[...]	(QUEIRÓS,	2009)

Na	mesma	oportunidade	a	escritora	de	literatura	infantil	e	juvenil,	confirma:

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... 

Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absoluta-

mente	infinito	de	descoberta	e	de	compreensão	do	mundo.	O	primeiro	contato	da	criança	com	

um	texto	é	feito	oralmente,	através	da	voz	da	mãe,	do	pai,	ou	dos	avós,	contando	contos	de	fada,	

trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais como personagem), livros atuais 

e curtinhos, poemas sonoros e outros mais... Contados durante o dia, numa tarde de chuva, ou 

estando todos soltos na grama, num feriado de domingo – ou num momento de aconchego, á 

noite, antes de dormir, a criança se preparando para um sono gostoso reparador, e para um sonho 

rico,	embalado	por	uma	voz	amada.	(ABRAMOVICH	1993,	p.16)

Silva e Chevovbotar (2016), falam que nos primeiros anos de vida, é importante que ofereçam às crianças 
situações	que	favoreçam	um	contato	direto	com	livros	infantis,	permitindo	a	exploração	dos	mesmos	como	
objeto,	aprendendo	seus	significados	mais	gerais	e	simplificados,	como	a	ampliação	dessas	relações	para	
situações	mais	complexas,	voltadas,	no	futuro,	às	práticas	mais	complexas	de	leitura	e	contato	com	o	livro.

Cientes de que o

leitor	que	constitui	o	significado	do	texto,	e	este	sentido	irá	variar	de	leitor	para	leitor,	pois	o	

significado	que	um	escrito	tem	para	um	leitor	não	é	a	tradução	ou	a	réplica	do	significado	que	

o	autor	quis	lhe	dar,	mas	uma	construção	do	que	envolve	o	texto	e	os	conhecimentos	prévios	do	

leitor (SOLÉ, 1998, p.22).

Considerando o livro como objeto cultural, é de responsabilidade da família e da escola apresentar e 
possibilitar esse contato a tais objetos culturais.

Ferramentas e métodos: como trabalhar a Literatura Infantil em sala de aula?

No processo de alfabetização, é preciso que o professor seja o mediador entre o livro e o educando, 
cabendo	a	ele	apresentar	a	integralidade	da	obra,	ou	seja,	tanto	a	ilustração	quanto	o	texto	escrito.	Mas,	
para isso, é fundamental que o educador vivencie a prática da leitura, ou seja, que ele seja um leitor ativo 
e não que apenas repita o discurso de que as crianças precisam ler, porque ler é importante (PASCOAL, 
2009, p.24). Portanto, todo educador precisa estar muito bem preparado e consciente do seu papel de 
alfabetizador-educador, ademais, ler e buscar novos conhecimentos também faz parte dessa preparação. 
É	importante	lembrar	que	vivemos	em	um	novo	mundo	da	tecnologia,	que	vem	oferecendo	inúmeros	e	
diversificados	entretenimento	para	as	nossas	crianças.	Enquanto	educadores,	precisamos	estar	cientes	de	
que	o	aluno	vivencia	experiências	novas	e	diferentes	a	todo	tempo,	tanto	na	escola	e	na	família	quanto	
na sociedade. Por isso, o professor, junto com a escola, precisa estar preparado para, dentre tantas 
novas	informações	e	diversões,	conquistar	e	despertar	nos	alunos	o	gosto	pela	leitura.	Sendo	assim,	é	
indispensável que o professor utilize de ferramentas e métodos atraentes para seus alunos, como meios 
multimídias.

Kenski	(2001)	afirma	que
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O	papel	do	professor	em	todas	as	épocas	é	ser	o	arauto	permanente	das	inovações	existentes.	

Ensinar	é	fazer	conhecido	o	desconhecido.	Agente	das	inovações	por	excelência	o	professor	apro-

xima	o	aprendiz	das	novidades,	descobertas,	informações	e	notícias	orientadas	para	a	efetivação	

da aprendizagem (p.103).

Neste processo, também é muito importante à criação de espaços de leitura dentro da sala e da escola, 
que devem ser de fácil acesso a crianças pequenas, iluminado, arejado e seguro. Neste espaço deve conter 
livros	diversificados	que	atendam	a	especificidade	de	cada	criança.	Para	a	construção	e	decoração	deste	
ambiente, o professor deve ousar de sua criatividade, tornando o espaço atraente e confortável para seus 
alunos.

Para	despertar	ainda	mais	o	interesse	pela	leitura,	o	professor	também	pode	abrir	momentos	lúdicos	e	de	
brincadeiras,	permitindo	que	as	crianças	escolham	textos	ou	livros	que	estejam	de	acordo	com	sua	vontade	
e prazer pessoal, que reinventem partes da história de acordo com a imaginação, assim sendo temos de

[...]	abrir	espaço	para	o	lúdico,	para	o	humor,	sem	deixar	de	observar	a	força	e	coerência	dos	

personagens,	atentar	para	a	magia	e	a	fantasia	ou	o	real	entremeando	os	diálogos,	fluidos	e	

ricos.	É	sempre	bem-vinda	a	sugestão	poética	perpassando	o	texto	e	tocando	a	sensibilidade	do	

ouvinte. (SISTO, 2012, p.24).

Riter	(2009)	traz	reflexões	sobre	sua	prática	de	professor	de	Língua	Portuguesa	e	de	Literatura	e	conclui	
que o professor/mediador precisa adotar três faces que possibilitem uma melhor atuação como formador 
de leitor:

A primeira face seria o professor como contador de histórias. Para o autor, seriam necessárias algumas 
características	no	ato	de	narrar	as	histórias,	como	por	exemplo,	a	escolha	de	histórias	conhecidas	pelo	
contador	e	do	gosto	dele,	pois	assim	o	contador	demonstraria	boa	condução	da	leitura	e	paixão	pelo	o	que	
estaria lendo.

A segunda face, segundo o autor, seria o professor guiar o aluno pela biblioteca escolar, mostrando a ele 
o	mundo	que	existe	lá	dentro,	apresentando-o	como	local	de	estudo,	pesquisa	e	descobertas,	e	não	como	
um	local	de	castigo	como	muita	das	vezes	é	ensinado	aos	alunos.	E	por	fim,	a	terceira	face	seria	o	de	ser	
orientador	da	leitura,	ou	seja,	indicar	livros	de	acordo	com	o	gosto	e	a	especificidade	de	cada	aluno,	mas	
para isso, ele retorna a primeira face do professor como mediador, e reforça que o professor precisa ser um 
bom	leitor	e	conhecedor	das	obras	e	de	seus	conteúdos	(RITER,	2009).

Coelho (1991), recomenda que, após contar a história, o professor estimule a criança a recontá-la, mas para 
isso	é	preciso	que	o	professor	lhe	dê	um	tempo	para	pensar	e	permita	que	ela	faça	modificações,	alterando	
o	final	e	acrescentando	partes	de	acordo	com	a	imaginação.

Ao ler histórias para crianças é ampliado o repertório de palavras que as mesmas conhecem por aquelas 
usadas no livro, começando pela apresentação da capa do livro. É importante que durante o processo de 
leitura, o mediador não foque apenas na história, mas que faça pausas para proporcionar o estudo de letras, 
palavras e frases. Conforme Brito (2005, p.18), através da linguagem oral, a criança aprende a voz escrita, 
aprende	sintaxe	escrita,	aprende	as	palavras	escritas.

A Literatura Infantil como uma proposição prática no processo de letramento e 
alfabetização: atuantes do campo das experiências

O	livro	estético	(ficção	ou	poesia)	propicia	ao	pequeno	leitor	a	oportunidade	de	vivenciar	a	história	e	as	
emoções,	colocando-se	em	ação	por	meio	da	imaginação,	permitindo-lhe	uma	visão	mais	crítica	do	mundo.	
O caráter estético, no entanto, será encontrado nos livros de literatura infantil.
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Neste	sentido,	Iser	(1996)	apud	Santos	e	Souza	(2004)	afirma	que	a	narrativa	ficcional	é	deto-

nadora	de	um	jogo	de	significações	que	exercita	o	imaginário	a	participar	de	possibilidades	da	

composição de outros mundos (p.82).

O	texto	de	ficção	deve	proporcionar	ao	leitor	não	só	prazer,	mas	também	autonomia,	autonomia	que	
o	faça	buscar	por	si	só	uma	diversidade	nas	suas	opções	de	leitura	e	habilidades	para	produzir	leituras	
diversas, que, cooperarão para a produção de conhecimento e desenvolvimento de um leitor crítico (SANTOS 
E SOUZA, 2004).

É,	portanto,	a	leitura	da	obra	de	ficção	(literatura	infantil)	que	desenvolverá	na	criança-leitora	uma	
postura	reflexiva	e	crítica	com	relação	à	realidade	(SANTOS	E	SOUZA,	2004).

A	 literatura	 infantil,	 “pode	 ser	uma	grande	aliada	durante	o	processo	de	alfabetização,	auxiliando	
e facilitando a aprendizagem, bem como desenvolvendo a imaginação, a criatividade e o prazer pela 
leitura”	(MATHEUS,	2014,	p.10).	Possui	papel	significativo,	uma	vez	que,	insere	a	criança	em	um	universo	
de	aprendizagem	lúdico	e	prazeroso,	em	que	se	tem	um	maior	estimulo	ao	aprender	a	 ler	e	escrever,	
proporcionando a ela uma interação entre o real e o imaginário, despertando a fantasia e a ludicidade 
(MATHEUS,	2014).

Partindo dos estudos teóricos da disciplina de Alfabetização e de propostas de práticas pedagógicas 
apresentadas	pela	professora	em	sala	de	aula,	do	2º	período	de	Pedagogia,	 realizamos	nas	escolas	de	
Educação Básica do município de Cachoeiro de Itapemirim, das redes municipais e estaduais, a partir de 
convites realizados por elas próprias ou por interesse dos alunos em divulgação do projeto, o processo de 
contação	de	histórias	em	grupo.	O	projeto	ocorre	em	caráter	auxiliar	as	escolas,	e	permite	o	acesso	à	literatura	
infantil	através	de:	encenações,	música,	teatro	de	fantoches	e	do	próprio	livro,	às	crianças	que	estão	iniciando	
o	desenvolvimento	e	aprimoramento	de	suas	aptidões.	As	contações	ocorrem	em	espaços	de	convivência	da	
escola, com todo ou parte do grupo escolar. Essa divisão é ou não realizada de acordo com as características 
do	grupo	escolar,	como	por	exemplo,	a	faixa	etária,	visando	assim,	que	todos	se	deslumbrem	com	as	histórias	
contadas, musicalizadas ou encenadas.

No ano de 2016, entre outubro e dezembro, foram realizadas quatro práticas de contação de história 
nas escolas do município. Umas das práticas foi realizada em comemoração ao dia das crianças, duas em 
detrimento	do	projeto	institucional	“São	Camilo	volta	à	Comunidade”	e	uma	em	comemoração	ao	Dia	da	
Família na escola. Em todas as escolas, o projeto foi muito bem recebido pelo corpo docente e discente da 
instituição, sempre com muita empolgação e alegria por todos. Antes da chegada a escola, pesquisávamos 
sobre	o	perfil	da	instituição	e	a	faixa	etária	das	crianças	a	serem	atendidas	para	que	conseguíssemos	assim,	
constituir	um	arcabouço	literário	que	encantasse	e	surpreendesse	o	público.	Em	todas	as	visitações,	até	o	
presente momento, conseguimos alcançar nosso principal objetivo, encantar as crianças e despertar nelas 
um	novo	olhar	sobre	os	livros.	Nossa	maior	gratificação,	foi	receber,	no	momento	da	ação,	o	carinho	e	os	
abraços	das	crianças	e	enxergar	nelas	a	alegria	ao	escutarem	histórias,	cantarem	canções	e	dançarem	músicas.	 
E	posteriormente,	os	agradecimentos	das	instituições	através	dos	docentes	de	nosso	corpo	acadêmico.

[...]	a	habilidade	de	contar	histórias	não	é	um	talento	destinado	a	poucos,	mas	que	exige	grande	

empenho e frequentemente traz grandes surpresas e alegrias, tanto para quem ouve como 

para quem conta [...]. Se há cartas escondidas na manga, são algumas técnicas, aprendidas 

principalmente com a prática de contar e de ouvir contar. O resto é a entrega à história e ao 

desejo de compartilhá-la. (FOX e GIRARDELLO, 2008, p.126-127)

Nosso	intuito	é	proporcionar	na	criança,	ao	ler	uma	história,	“uma	aproximação	com	a	vantagem	de	
o	texto	trabalhar	com	a	linguagem	e	produção	literária,	permitindo	que	a	criança	conheça	o	fascinante	
mundo	da	literatura	infantil”	(MATHEUS,	2014,	p.14).	Acreditamos	que	através	deste	processo	levaremos	as	
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crianças a um ato de comunicação e interação que permitirá ela descobrir, criar e interagir com a realidade 
e	com	o	mundo,	ou	seja,	levaremos	a	criança	a	expor	suas	ideias	e	a	prepará-la	para	ser	um	leitor	crítico	
e	construtivo	(MATHEUS,	2014).	A	partir	das	contações,	as	crianças	“fazem	história	a	partir	dos	restos	da	
história” (BENJAMIN apud FARIA, 2005, p.59).

Além	das	crianças,	nosso	objetivo,	mesmo	que	de	 forma	não	explicitada,	é	 levar	os	professores	a	
refletirem,	em	acordo	com	Santos	e	Souza	(2004),	sobre	os	processos	de	leitura	e	alfabetização,	o	papel	
da	instituição	escolar,	as	práticas	educativas,	entre	outros,	não	são	geradas	apenas	nas	leituras	de	textos	
acadêmicos.	Quando	abordados	em	livros	literários,	de	ficção,	também	desencadeiam	no	leitor	adulto	
uma	postura	diante	de	sua	realidade	podendo	ou	não	gerar	transformações.	Portanto,	cabe	ao	professor	
também	apossar-se	dessas	leituras	em	suas	varias	significações	levando-o	a	repensar	sua	prática	para	com	
aqueles que ele forma.

Para o ano de 2017, pretendemos dar continuidade ao projeto de forma mais ativa, objetivando atender 
um	maior	número	de	escolas	e	consequentemente	mais	crianças,	para	que	assim	uma	maior	rede	possa	
ter acesso ao livro e a literatura.

A	ficção	tem	um	papel	central	na	construção	da	personalidade	infantil.	Papel	com	o	qual	outros	

gêneros não podem concorrer. De fato, a criança precisa, desde muito cedo, construir para si 

um universo imaginário, chave da interpretação do mundo real. [...] A literatura infantil deve 

ocupar	um	espaço	significativo	junto	às	crianças,	na	escola	e	fora	dela.	(BAJARD,	2007,	p.41-43)

Considerações finais

Desenvolver o processo de alfabetização e letramento e a formação de uma criança leitora não é 
nada fácil, mas é essencial e indispensável nos dias atuais. Para esse processo é necessário que haja um 
aperfeiçoamento na formação docente, uma vez que o professor-alfabetizador é o principal mediador 
entre	a	criança	e	a	leitura.	Segundo	Solé	(1998,	p.18),	“a	aprendizagem	da	leitura	[...]	requer	uma	intervenção	
explicitamente	dirigida	a	essa	aquisição.	O	aprendiz	leitor	[...]	precisa	de	informação,	de	apoio,	de	incentivo	
e	dos	desafios	proporcionados	pelo	professor	ou	pelo	especialista	na	matéria	em	questão”.

De acordo com autores como Freire (2008), Soares (2008), Kleiman (2005), Tfouni (2006) e Abromovich 
(1997), o processo de alfabetização e letramento compartilhado com a literatura infantil são procedimentos 
que	qualificam	o	conhecimento	e	o	contextualizam.	O	 livro	de	 literatura	 infantil	pode	ser	considerado	
uma ferramenta valiosa para o professor e para a escola, como meio propulsor para promoção da melhor 
qualidade da aprendizagem.Contar histórias é uma arte que desperta nas crianças uma mistura de sentimentos 
e	conhecimento,	é	um	momento	único	e	prazeroso	para	cada	um,	que	também	contribui	para	a	formação	
crítica do indivíduo na sociedade.

O livro de literatura infantil deve se tornar um meio pedagógico fundamental para a formação da criança 
leitora que é capaz de ouvir, fantasiar, interpretar e, com a mediação do professor leitor, registrar o que 
entendeu	em	processo	de	alfabetização	e	letramento.	Segundo	Solé	(1998),	a	 leitura	exige	motivação,	
objetivos claros e estratégias. Portanto, praticar atividades de leitura dentro e fora da sala de aula – como 
a	leitura	em	grupo,	a	encenação	das	histórias,	a	utilização	de	fantoches,	músicas,	entre	outras	–,	utilizando	
estratégias, como o levantamento prévio sobre o assunto e a escolha certa do gênero de acordo com o 
interesse	e	a	especificidade	dos	alunos,	é	qualificar	o	conhecimento	escolarizado,	buscar	o	prazer	em	
aprender e formar um leitor competente.

Quanto	mais	oportunidades	dermos	às	crianças,	mais	elas	serão	desafiadas	e	estimuladas	a	se	

envolverem com a língua escrita, e, nesse envolvimento, elas estarão construindo conhecimentos 

importantes para o processo de alfabetização. (BRANDÃO e ROSA, 2011, p.114)
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Em	nossa	experiência,	pudemos	observar	o	fascínio	das	crianças	pelas	histórias	narradas	de	forma	lúdica	–	
elas parecem vivenciar as histórias em sua imaginação –, e o interesse, que foi despertado nas mesmas, de ouvir 
e	conhecer	novas	histórias.	O	resultado	dessa	ação,	sem	dúvida	alguma,	foi	positivo,	pois	além	de	despertar	
o interesse dos alunos, também conseguimos mostrar aos professores a necessidade de narrar histórias 
para eles, desde muito pequenos, uma vez que, essa ação tem grande contribuição para o desenvolvimento 
cognitivo da criança. Portanto, a literatura infantil pode ser considerada um grande e importante meio para 
a	alfabetização	e	o	letramento,	devendo	ser	utilizado	ao	máximo	na	formação	da	criança.
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Resumo: O	presente	artigo	reúne	o	conhecimento	teórico-prático	acerca	dos	gêneros	da	tradição	oral	e	da	
sua efetiva contribuição para a percepção e compreensão da relação fala/escrita durante o processo de 
alfabetização.	Ao	longo	do	texto,	os	autores	se	valem	de	experiências,	adquiridas	por	meio	de	ações	interventivo-
mediadoras no Ciclo de Alfabetização e de fundamentos teóricos sobre gêneros orais e traçam um diálogo 
em	que	evidenciam	o	papel	da	sonoridade,	das	atividades	extra-linguísticas,	que	envolvem	movimento,	ritmo,	
gestualidade,	afetividade	e	 toda	uma	gama	de	procedimentos	que	englobam	ações	sociocognitivas	numa	
abordagem	ludopedagógica	desses	textos	e,	nesse	emaranhado	de	encaminhamentos,	desenvolvem	ações	de	
letramento	e	de	compreensão	dos	“segredos”	que	regem	o	Sistema	de	Escrita	Alfabética	–	SEA.
Palavras-chave: Gêneros da Tradição Oral. Sonoridade. Consciência Fonológica.

Considerações preliminares

Desde	a	publicação	dos	PCN	no	final	da	década	de	1990	as	diversas	propostas	curriculares	propõem	o	
ensino	das	propriedades	e	dos	usos	sociais	dos	gêneros	textuais.	Os	gêneros	orais	estão	presentes	na	vida	de	
qualquer cidadão desde que o mesmo esteja em interação com o mundo e as pessoas. Podemos perceber 
esta presença nos telejornais, nas entrevistas de empregos, nas conversas, nas palestras, nos seminários, nos 
jogos	e	brincadeiras	infantis,	enfim	no	contexto	de	amigos,	de	trabalho,	de	família.

Marcuschi	(2006,	p.24)	afirma	que	os	gêneros	são	“rotinas	sociais	de	nosso	dia-a-dia”,	e,	 logo,	“formas	
culturais e cognitivas de ação social”. O Trabalho com gêneros orais garante além das formas linguísticas, 
os valores, a cultura e o discurso que circulam nos espaços sociais, posto que os gêneros da tradição oral 
refletem	todo	um	fazer	sociocultural	e	questões	muito	simbólicas	que	fazem	parte	de	um	processo	de	ensino	
e de aprendizagem da cultura com caráter formador e educativo.

Na	concepção	de	Dolz,	Schneuwly	e	Haller	 (2010),	os	gêneros	 se	constituem	mega	 instrumentos	de	
ensino, são parte dos processos de aprendizagem do falar e do escrever, são, portanto, suportes que criam 
a possibilidade de comunicação e de aprendizagem. Encarados sob essa perspectiva, os gêneros possuem, 
na	compreensão	do	autor,	uma	“configuração	estabilizada	de	vários	subsistemas	semióticos	 (sobretudo	
linguísticos, mas também paralinguísticos)” que favorecem ao desenvolvimento das capacidades de linguagem, 
o	que	produz	um	agir	comunicativo	de	forma	mais	efetiva	(DOLZ;	SCHNEUWLY;	HALLER,	2010,	p.25).

Gêneros orais – definições e características

A presença marcante dos gêneros orais nas práticas pedagógicas da Educação Infantil e no Ciclo de 
Alfabetização	talvez	tenha	como	motivos	principais	o	fato	de	esses	textos	serem	curtos	em	sua	estrutura	e,	
por	isso,	facilmente	memorizáveis,	bem	como	serem	lúdicos	e	divertidos	por	sua	sonoridade	e	seu	caráter	
“non	sense”.Por	sua	estrutura	simples	e	por	seu	tom	de	jogo	oral,	de	ludicidade	linguística	e,	sobremaneira,	
por	serem	ricos	em	rimas,	aliterações,	divisões	silábicas,	etc.

Os	gêneros	textuais	orais,	 tais	como	parlendas,	travalínguas,	quadras,	poemas	e	poemetos,	adivinhas,	
cantigas	folclóricas	e	de	roda,	dentre	outros,	são	fortes	bases	auxiliares	do/a	professor/a	no	processo	de	
apropriação	e	de	reflexão	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética	(SEA)	pelas	crianças	desde	a	Educação	Pré-escolar.
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Esses gêneros têm o poder de criar um vínculo prazeroso das crianças com a leitura e a escrita, já que 
são	textos	jocosos,	cuja	despretensão	lógica	e	a	transformação	da	língua	em	algo	cheio	de	desafios	e	de	
gracejos,	como	no	caso	dos	trava	línguas	e	das	parlendas	é	o	principal	ingrediente.	Esses	textos,	cheios	de	
magia	infantil,	criam	condições	de	reflexão	fonológicas	e,	por	isso,	infindas	possibilidades	de	refletir	sobre	a	
língua em sua estrutura sonora, semântica e composicional.

Segundo	Arapiraca	e	Araújo	(2011,	p.13),

Os	textos	da	tradição	oral	são,	entretanto,antes	de	mais	nada,	objetos	de	brincadeiras	e	jogos	

orais, não escritos. Brincar com eles, sabê-los, usá-los é usar a linguagem. Estar na linguagem. E 

isso é já de importância cabal. Em sua essência, circulam através da memória e da voz humana, 

muitos deles ligados a brincadeiras corporais, por isso é muito importante que essa dimensão não 

seja perdida, ao defendermos sua utilização para o aprendizado da leitura e da escrita.

Os	gêneros	textuais	orais	ou	textos	que	se	sabem	de	cor	mais	usados	são:	as	parlendas,	os	trava-línguas,	
as	cantigas,	quadras,	acalantos,	textos	que	se	tornam	significativos	para	as	crianças,	pois	falam	do	seu	mundo	
simbólico,	se	prestam	à	seriedade	da	sua	necessidade	lúdica.Os	gêneros	orais	têm	um	papel	significativo	
no	exercício	da	aprendizagem	especialmente	na	Educação	Infantil	e	na	alfabetização	justamente	porque	
problematizam	de	modo	muito	espontâneo	as	línguas	oral	e	escrita,	provocando	uma	reflexão	natural	sobre	
suas	semelhanças	e	distinções.	Eis	porque	esses	textos	precisam	compor	o	universo	da	sala	de	aula,	como	
nos alertam Ferreira e Ramos (2010):

Dessa forma, é imprescindível a utilização dos gêneros orais na sala de alfabetização, pois esses 

gêneros, posteriormente, facilitarão à criança trabalhar de maneira articulada a comunicação em 

seminários,	apresentações	e	saber	expor	seus	pontos	de	vista	em	relação	a	determinado	conteúdo.	

Além disso, os gêneros orais estão sempre interligados aos gêneros escritos, por isso, no momento 

de	aprendizagem,	não	existe	o	trabalho	de	um	único	gênero,	mas	dos	dois,	partindo-se	do	gênero	

oral para as práticas escritas (gênero escrito). (FERREIRA; RAMOS, 2010, p.58).

Dada a sua riqueza e a sua diversidade, esses gêneros, embora estejam imbricados, requerem algumas 
definições	e	especificações:

Parlendas
As	parlendas	sofrem	modificações	de	um	lugar	para	outro,	já	que	não	possuem	autor,	pois	se	desenvolvem	

no	seio	da	sabedoria	popular,	nas	suas	muitas	tipologiase	refletem	parte	da	riqueza	da	cultura	oral	de	um	
povo.	Haja	vista	ser	um	gênero	inerente	à	oralidade,	serve	como	incentivo	à	iniciação	da	leitura	pelas	crianças,	
uma	vez	que,	por	serem	textos	que	se	sabe	de	cor,	os	pequenos	se	sentem	mais	seguros	em	iniciar	suas	
aventuras nas atividades leitoras por meio deles, pois permitem de modo mais efetivo o desenvolvimento 
de estratégias não convencionais de leitura.

São	textos	da	tradição	oral,	compostos	por	versos	curtos	e	cheios	de	sonoridades	 (rimas,	aliterações,	
silabações,	alterações	prosódicas)	e	repetições	que	tornam	sua	declamação	divertida,	pois	eles	se	apresentam	
como jogos orais.

Arapiraca	e	Araújo	(2010,	p.17)	assim	definem:

As	parlendas,	chamadas	também	de	parlengas,	são	textos	com	arru	mação	rítmica	em	forma	de	

verso, geralmente com rimas e paralelismos. Muitas vezes, envolvem alguma brincadeira, jogo ou 

movimento corporal. Diferenciam-se das cantigas e acalantos por serem recitadas e não canta das.

Frente a essa frenética e incessante necessidade das crianças de se comunicarem, se movimentarem e 
se	divertirem	por	meio	das	múltiplas	linguagens,	as	parlendas	se	prestam	aos	muitos	eventos,	momentos	e	
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encantamentos	próprios	do	mundo	infantil.	Por	isso,	há	uma	variedade	de	funções,	logo,	de	classificações	
para as parlendas.

As parlendas mnemônicas se prestam facilitar para a criança o aprendizado e a memorização de certos 
conteúdos	e	informações	necessárias	à	sua	vida	cotidiana,	tais	como	a	sequência	numérica,	a	ordem	dos	dias	
da semana, nomes de coisas e pessoas, etc. As parlendas mnemônicas são jogos falados ou cantados que têm 
como	função	principal	auxiliar	a	memória.

|As	parlendas	que	se	constituem	como	fórmulas	para	jogar	têm	a	ver	diretamente	com	versos	ditos	ou	
cantados que se prestam a escolher alguém ou um grupo para participar de um dado jogo ou brincadeira ou 
até mesmo dela depende todo o desenrolar de um momento recreativo como um todo.

Os brincos ou parlendas de acalanto são constituídos por versos bastante simples que, ao serem repetidos 
tendem	a	acalmar	e/ou	entreter	as	crianças	em	situações	de	choro	ou	de	fadiga.

Travalínguas
Os travalínguas podem ser compreendidos como jogos verbais que se constroem a partir de uma série de 

dificuldades	fonoarticulatórias,	tais	dificuldade	se	constroem	a	partir	de	um	conjunto	de	sons	que	se	repetem	
o	tempo	todo,	sendo	esses	sons	constituídos	por	sílabas	ou	fonemas	iniciais	que	se	repetitivos	(aliterações),	
bem como por assonâncias, que consistem na repetição da vogal tônica ou de vocábulos com consoantes 
iguais e vogais distintas.

[...]	esse	gênero	de	texto	tem	uma	característica	bem	marcada,	que	é	o	jogo	verbal	de	pronunciar	

uma	sequência	de	palavras	que	apresentam	desafios	de	pronúncia,	e	o	texto,	sem	tropeços	na	lín-

gua. Alguns consideram como uma modalidade de parlenda (ARAPIRACA; ARAÚJO , 2010, p.17-18).

Por	meio	da	exploração	dos	travalínguas,	é	possível	isolar	certos	sons	consonantais	bem	difíceis	de	tomar	
por análise na corrente habitual da fala, posto que a repetição dos fonemas torna propício tomar o som 
consonantal	sem	o	auxílio	do	som	vocálico.	Por	seu	caráter	descomprometido	com	a	lógica,	numa	perspectiva	
“non	sense”,	os	travalínguas	permitem	evidenciar	o	trabalho	articulatório	de	um	ou	mais	sons	que	se	repetem,	
sem	necessariamente	precisar	atentar	para	a	construção	de	sentido	do	texto.

Quadras ou quadrinhas
As quadrinhas são trovas populares de estrutura simples, posto que são formadas por apenas quatro 

versos, daí o seu nome. Caracterizam-se por uma presença de rimas imperfeitas e por palavras pronunciadas e 
escritas	de	acordo	com	a	sabedoria	popular	e	o	contexto	local,	por	isso,	a	pronúncia	nem	sempre	corresponde	
à norma padrão da língua.

As	quadras	são	muito	utilizadas	para	exprimir	desejos,	sentimentos,	reclamações,	admirações,	atitudes	
maliciosas, ou juízos de valor, para fazer galhofas ou zombaria com alguém, além de serem bastante usadas 
para	realizar	jogos	ou	brincadeirasde	desafios	e	de	advinhações,	e	provérbios.

Como os demais gêneros anteriormente tratados, as quadrinhas são ricas em sonoridade e, por sua 
estrutura simples, permitem boas oportunidades de ajuste dos falado ao escrito pelas crianças em fase de 
alfabetização.

Adivinhas
As adivinhas são enunciadas geralmente com palavras que indicam um enigma a ser desvendado, a 

expressão	“o	que	é?	O	que	é?”	é	uma	das	mais	utilizadas	sempre	que	se	quer	lançar	uma	questão	para	que	
outra	pessoa	desvende	e	encontre	a	sua	resposta.	O	texto	de	uma	advinha	pode	se	apresentar	em	verso	ou	
em prosa; desvendar o enigma proposto requer inteligência, imaginação, raciocínio lógico e predisposição 
para	a	reflexão	e	interpretação.

Todo	esse	cabedal	de	habilidades	se	deve	ao	fato	de	as	adivinhas	serem	textos	bastante	metafóricos,	
cheios	de	palavras	homônimas	(sentidos	distintos	e	escritas	ou	pronúncias	iguais),	de	alegorias,	analogias	
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e	comparações.	A	capacidade	de	perceber,	muitas	das	vezes,	o	sentido	figurado	e	contextual	das	palavras,	
seguida da gradação das pistas e uma síntese das mesmas, se tornam requisitos prementes de compreensão 
e desvendamento de uma adivinha

Afinal,	uma	adivinha	para	ser	desvendada	exige	um	exame	minucioso	dos	termos	empregados,	capacidade	
de especulação, paciência e criatividade. A análise global de todos os elementos linguísticos, a gradação das 
informações	e	as	comparações	e	analogias	acabam	levando	o	indivíduo	a	ter	insights que lhe conduzem à 
resposta.

Na	ótica	de	Cascudo	(2006,	p.70),	“[...]	nas	adivinhas	é	que	vamos	encontrar	o	mecanismo	de	formação	de	
ideias e dos conceitos formulados por analogia, antinomia ou assimilação, evidenciando o formidável poder 
de	descrição	ou	definição	que	possui	o	povo”.

Nesse	contexto	que	nos	descreve	o	autor,	percebemos	o	quanto	a	sabedoria	popular	engendra	os	gêneros	
orais com base nas lógicas próprias e peculiares que se dão nos discursos e necessidades comunicativas do 
dia a dia.

Pensar	o	 texto	oral	como	mais	pobre	que	os	 textos	escritos	é	negar	a	sua	riqueza	e	desconhecer	as	
particularidades	de	cada	um	desses	textos,	bem	como	a	sua	pertinência	em	cada	situação	discursiva	específica.

Cantigas
Os	brinquedos	cantados	têm	uma	origem	muito	remota,	é	difícil	precisar	a	sua	origem,	o	seu	contexto	

histórico	e	 temporal,	parece	que	sempre	fizeram	parte	das	vivências	pessoais	e	 lúdico-recreativas	das	
sociedades.

As cantigas evidenciam uma miríade de serventias, são usadas desde embalar crianças, acalentá-las e 
entretê-las,	até	conduzir	jogos,	brincadeiras	e	desafios,	delineando	o	conjunto	de	seus	procedimentos	e	a	
disposição espacial do grupo. As vivências construídas em torno das cantigas folclóricas através de rodas, 
cirandas e demais brinquedos cantados são ricas em atividades interacionais que desembocam na construção 
de laços afetivos, aquisição de habilidades motrizes e de percepção rítmica e espaço-temporal.

Novaes	(apud	Paiva,	2000,	p.3)	ao	refletir	sobre	as	cantigas	e	seu	significado	socioeducativo,	nos	diz	que	“[...]	
brinquedo	ou	cantiga	de	roda	é,	sem	dúvida,	uma	atividade	de	grande	valor	educativo.	É	modalidade	de	jogo	
muito	simples	e,	por	incluir	tradição,	música	e	movimento,	constitui-se	num	poderoso	agente	socializador”.

Para além das vivências e do desenvolvimento de habilidades humanizadoras, os brinquedos cantados 
protencializam	também	a	cognição	(atos	de	inteligência),	uma	vez	que	as	letras	auxiliam	as	crianças	no	que	
tange à memória, à atenção, à imaginação e à criatividade.

Pensando	 inteligência	de	um	ponto	de	vista	amplo,	precisamos	 levar	em	conta	a	existência	de	um	
modus operandi	peculiar,	porquanto	existem	diferenças	individuais	na	forma	de	expressar	ou	demonstrar	a	
inteligência.

É	um	equívoco	pensar	a	 inteligência	enquanto	objetos	que	possam	ser	quantificados,	 já	que	os	atos	
inteligente	se	expressam	como	potenciais	que	podem	ser	ativados	ou	não,	a	depender	dos	valores	específicos	
de	uma	dada	cultura,	bem	como	das	várias	oportunidades	disponibilizadas	nessa	cultura	e	das	decisões	
pessoais de cada indivíduo e/ou das suas famílias, seus professores, dentre outros (GARDNER, 2000).

Ao tratar a inteligência como um conjunto amplo de potencialidades, entendemos a musicalidade 
das	cantigas,	considerando	suas	ações	 linguajeiras,	de	movimento	corporal	e	um	conjunto	complexo	de	
semiologias	que	tais	cantigas	envolvem,	enquanto	operações	complexas	que	imbricam	os	aspectos	cognitivos,	
sociais e físicos. Tal compreensão implica pensar a inteligência não apenas do ponto de vista dos aspectos 
linguísticos	(circunscritos	à	escrita	e	à	leitura)	e	lógico-matemáticos,	mas	como	uma	gama	de	ações	humanas	
que	englobam	um	sujeito	que	está	para	além	de	simples	operações	mentais.

Poemas
A poesia para crianças se constitui sobremaneira como uma brincadeira na qual o instrumento de 

recreação são as palavras. Nesse jogo, as palavras são utilizadas como brinquedos, por meio da combinação 
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dos vocábulos, sentidos outros são atribuídos, o que gera novos ritmos, novas sonoridades, novas imagens, 
pois	a	poesia	aguça	os	sentidos	e,	especialmente,	move	o	sujeito	no	seu	senso	estético	e	lúdico,	haja	vista	
mexer	com	a	sua	sensibilidade,	levando-o	ao	desenvolvimento	de	olhares	metafóricos	e	alegóricos,	no	que	
se refere ao cotidiano.

Magalhães	(1982)	entende	que	há	uma	aproximação	entre	a	poesia	e	o	jogo,	bem	como	evidencia	que	esse	
jogo	se	constitui	como	uma	atividade	infantil	a	partir	da	qual	a	criança	explora	o	mundo	sem	obrigatoriedade,	
pela	mera	necessidade	de	se	adaptar	e	de	equilibrar	tensões.

A	poesia	oral	ou	popular	tem	algumas	distinções	basilares	da	poesia	literária.Enquanto	a	poesia	oral	é	de	
domínio	popular,	a	poesia	literária	é	autoral;	a	poesia	oral	tem	seu	registro	na	memória	e	nas	repetições	do	
povo e, por isso, sua versão muda de um lugar para o outro, de um tempo para o outro, de um sujeito para o 
outro, a poesia literária, por sua vez é registrada pela escrita e possui uma versão formal, segue, na maioria 
dos	casos,	os	padrões	formais	da	escrita,	seus	recursos	estilísticos	e	sintáticos.

Assim	sendo,	embora	na	atualidade	muitos	dos	textos	da	tradição	oral	tenham	seus	registros	escritos,	de	
uma forma sintética, podemos destacar como aspectos basilares que distinguem a poesia oral da literária o 
fato	de	a	poesia	literária	pautar-se	numa	elaboração	formal,	linguística,	estética,	cumprindo	as	exigências	
próprias da língua escrita, ao passo que a poesia de cunho oral resulta de um processo de criação mais livre, 
a	espontaneidade	se	opõe	à	formalidade	do	texto	escrito.

A riqueza da oralidade é justamente os sentidos plurais, os efeitos sonoros e gestuais e, especialmente, 
a	 repetição	que	é	a	 forma	de	 registro	e	memória	do	 texto	poético	popular,	por	 se	 tratar	de	um	texto	
cambiante,	de	domínio	público	e,	desse	modo,	 tem	diferenças	nos	seus	vocábulos	e	nas	suas	sentenças	
de	um	contexto	para	outro.	Com	a	força	da	escrita,	nesse	momento	em	que	as	sociedades	têm	se	tornado	
eivadamentegrafocêntricas, temos visto os gêneros da tradição oral, dentre eles, a poesia, circulando em 
livros, revistas, periódicos, paginas da internet. A despeito de não perdermos a memória cultural, a escrita 
tem	se	prestado	ao	registro	de	todo	um	vasto	conjunto	de	textos	da	tradição	oral.

Zilberman	(2006,	p.124)	entende	que	a	“voz	constitui	o	suporte	por	excelência	da	poesia	quando	de	suas	
primeiras	manifestações.	É	ela	que	lhe	confere	materialidade,	até	ser	substituída	pela	–	ou	ceder	espaço	
à – escrita”.

Para	Zumthor	(1993)	as	relações	entre	forma	escrita	e	forma	oral	podem	ser	classificadas	em	três	grupos,	
a saber: oralidade primária, na qual não ocorre contato com a escrita; oralidade mista,que denota uma 
influência	externa	da	escrita,	de	modo	parcial	ou	retardado	ou	em	que	a	oralidade	é	(re)	composta	através	
da escrita; oralidade mecânica ou tecnologicamente mediatizada.

Atualmente, vivemos sob um predomínio da oralidade mista e mecânica, pois a poética popular tem se 
reconfigurado	em	função	da	escrita	e,	acentuadamente,	pela	tecnologia	que	tem	mediado	sobremaneira	as	
relações	sociais,	redefinindo	a	forma	como	as	pessoas	veem	e	pensam	sua	existência	no	mundo.

Desde	que	a	oralidade	coexistia	somente	com	a	escrita,	já	havia	certo	desprezo	pelas	comunidades	de	
cultura oral; esse tipo de preconceito se deve ao fato de a escrita ser, naquele momento, um privilégio de 
poucos.	Da	mesma	forma,	a	sociedade	contemporânea,	altamente	mediatizada	pela	tecnologia,	enxergam	
as comunidades orais como atrasadas, como aquém do desenvolvimento, dada a forte presença e a 
imprescindibilidade dos aparatos tecnológico nos diversos espaços sociais.

Apesar	de	haver	distinções	entre	poemas	folclóricos,	próprios	da	oralidade,	e	os	poemas	literários,	de	
registro	escrito,	Souza	(2007,	p.15)	exprime	um	entendimento	de	que	há,	em	casos	específicos,	semelhanças	
entre a poesia oral e a escrita:

Como poemas de inspiração folclórica, entendo aqueles que, mesmo tendo sido criados por um 

determinado autor, apresentam algumas características dos poemas de folclore puro, tais como 

refrões,	versos	isométricos	e	imagens	construídas	a	partir	de	um	repertório	significativo	para	um	

determinado grupo.
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Nesse	sentido,	o	que	Souza	nos	expõe	dirime,	em	dada	medida,	esse	purismo	que	muitos	teóricos	tentam	
estabelecer	quando	definem	linearmente	texto	da	tradição	oral	e	texto	literário,	afinal,	ainda	que	existam	
poesias autorais, essas demonstram no seu registro escrito marcas de oralidade e saberes próprios da 
cultura popular, pausas, sonoridades e ritmos próprios da fala, daí esses poemas serem considerados como 
de inspiração folclórica. Portanto, o caráter de jogo linguístico, de brincadeira com palavras que os poemas 
infantis	têm,	não	somem	do	texto	pelo	simples	fato	de	ele	passar	pelo	registro	escrito.	Mesmo	estando	num	
livro,	os	poemas	orais	despertam	a	ludicidade,	a	apreciação	estética,	a	emoção,	a	gestualidade	e	a	expressão	
rítmica do corpo, pois a poesia infantil toma a criança na sua inteireza.

Por	serem	esses	textos	propiciadores	de	um	desenvolvimento	sociocognitivo,	isto	é	que	implica	a	existência	
do	sujeito	como	um	todo,	sendo	também	problematizadores	das	relações	grafo-fonêmicas,	então,	cabe	ao/à	
professor/a desenvolver um trabalho que privilegie esses gêneros orais na sua diversidade, já que a riqueza 
de	sonoridade	presente	nos	textos	desse	gênero	auxiliam	sobremaneira	as	crianças	a	refletirem	sobre	as	
relações	existentes	entre	a	fala	e	a	escrita.	Basta	pensarmos	em	quão	ricos	em	rimas,	aliterações,	fonemas,	
divisões	silábicas	e	demais	relações	de	sonoridade	são	tais	textos.

Assim sendo, esses gêneros são prementes na Educação Infantil e na Alfabetização, posto que eles sejam 
atrativos	aos	infantes,	justamente	pelo	tom	lúdico	conferido	por	essa	insistente	repetição	de	sons	e	pela	forma	
instigante com que problematizam o funcionamento das línguas oral e escrita e, sobretudo, pela despretensão 
metalinguística, melhor dizendo, pelo seu tom de informalidade e simplicidade, o que deve ser o principal 
fator	de	esses	textos	fascinarem	tanto	as	crianças.

Considerando essa despretensão, esse compromisso com uma língua não monitorada e ampla em 
possibilidades comunicativas, Schneuwly (2010, p.26), demarca como traços distintivos dos gêneros orais, 
denominados por ele de gêneros primários, as seguintes características:

Troca,	interação,	controle	mútuo	pela	situação;	funcionamento	imediato	do	gênero	como	en-

tidade global controlando todo o processo, como uma só unidade; nenhum ou pouco controle 

metalinguístico da ação linguística em curso.

Talvez	seja	essa	despretensão,	essa	contextualização	da	situação,	essa	possibilidade	de	interação	e	essa	
capacidade que os gêneros orais têm de controlar todo o processo de produção e de recepção das mensagens, 
posto	que	eles	têm	um	funcionamento	imediato,	que	façam	de	tais	textos	tão	ricos	elementos	linguísticos	
atrativos ao trabalho na Educação Infantil e na Alfabetização. Daí, serem eles os gêneros mais utilizados para 
iniciar	as	crianças	no	mundo	da	lectoescrita;	afinal,	fazem	parte	das	vivências	das	crianças,	são	utilizados	
como senhas para abrir e fechar histórias e contos infantis, para escolher pares e parceiros para uma dada 
brincadeira ou jogo, como fundamento ou condução de uma dada brincadeira cantada, como elemento 
primordial dos jogos cantados de bater com as mãos.

De	acordo	com	Dolz,	Schneuwly	e	Harler	(2010),	a	comunicação	oral	não	se	resume	aos	meios	linguísticos	
e	prosódicos,	 esse	caráter	altamente	 semiótico	dos	gêneros	orais	 reúne	elementos	paralinguísticos	e	
cinésicos.	Sob	esse	prisma,	os	autores	acabam	por	sugerir	ser	a	linguagem	expressa	nos	gêneros	orais	uma	
linguagem multimodal, visto que essa envolve a gestualidade, sentimentos, elementos que transcendem 
os limites da palavra.

São	ultra-pertinentes	as	colocações	dos	autores	se	levarmos	em	conta	que	as	crianças	se	sentem	atraídas	
pelos	textos	da	tradição	oral	justamente	porque	eles	envolvem	a	gestualidade,	a	brincadeira,	o	toque,	a	
dimensão afetiva que ultrapassam os limites do oral e do escrito. Ao recitar parlendas e travalínguas, ao 
brincar de jogos com rimas, ao girar na roda por meio das cantigas e dos versos das quadras, ao viver a 
magia	dos	textos	que	se	sabem	de	cor,	os	pequeninos	usam	todo	o	seu	aparelho	sensorial	e	acionam	uma	
miríade	de	linguagens;	daí	esses	textos	necessitarem	dos	gestos,	da	dança,	das	expressões	fisionômicas	e	
de	uma	gama	de	linguagens	não	verbais,	o	que	tornam	esses	textos	que	se	sabem	de	cor	modalidades	ou	
gêneros multimodais.
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O	trabalho	com	esses	 textos	na	escola	da	primeira	 infância	criam	situações	autênticas	de	uso	da	
linguagem,	tais	textos	ajudam	promover	uma	imersão	da	criança	não	só	na	linguagem	oral,	mas	é	fonte	
de despertamento para a cultura escrita. Quando a professora brinca por meio de jogos orais e passa a 
explorar	aquele	gênero	por	escrito,	inicia-se	na	criança	um	processo	de	percepção	de	como	a	língua	escrita	
se processa, gradativamente, a criança vai se dando conta de que as letras representam a pauta sonora da 
escrita.	Ao	entrar	em	contato	com	distintos	gêneros	textuais	o	sujeito	aprendiz	vai	se	dando	conta	de	que	os	
textos	possuem	estruturas	diferentes,	são	escritos	com	linguagens	distintas,	se	dirigem	a	públicos	distintos	e,	
por isso, possui intencionalidades distintas.

Quando	os	distintos	gêneros	textuais	fazem	parte	da	formação	dos	sujeitos	desde	a	mais	tenra	infância,	
a criança começa a perceber que a escrita e a leitura são ferramentas que dão acesso ao usufruto dos bens 
e serviços sociais e aos bens simbólicos partilhados pela sociedade no seu conjunto. A função social da 
escrita	e	da	leitura	vai	se	evidenciando	à	medida	que	se	vai	ensinando	à	criança	as	convenções	da	escrita	
em	situações	de	letramento,	ou	seja,	quando	o	fazer	didático-pedagógico	do/a	professor/a	se	volta	tanto	
para a aprendizagem da tecnologia da escrita quanto para o desenvolvimento e o uso da dessa tecnologia.

Portanto, além do conhecimento sobre as letras, o professor precisa ensinar a seus alunos, ao 

mesmo tempo, a linguagem que se usa para escrever os diferentes gêneros. E a forma de ensinar 

isso	é	trazendo	para	dentro	da	sala	de	aula	a	diversidade	textual	que	existe	fora.	É	lendo	para	

eles	–	em	situações	onde	essa	leitura	faça	sentido	–	os	mais	variados	textos.	Principalmente	

para	os	alunos	de	escolas	rurais	que,	com	freqüência,	não	têm	quase	nenhum	contato	com	

textos	e	leitores.	São	exatamente	essas	crianças	que	mais	dependem	da	escola	para	ter	acesso	

ao conhecimento letrado e é com relação a elas que é maior a responsabilidade do professor. 

(BRASIL, 2000, p.9).

O	desenvolvimento	de	uma	prática	pedagógica	apoiada	no	desenvolvimento	das	expressões	oral	e	escrita	
faz	emergir	um	sujeito	que	compreende,	desde	muito	cedo,	as	funções	específicas	das	línguas	oral	e	escrita,	
quanto	maior	o	contato	da	criança	com	situações	comunicativas	e	expressivas	diversas,	melhor	será	o	avanço	
das	suas	habilidades	linguísticas	e	a	compreensão	que	ela	terá	de	mensagens,	enunciados	e	situações	e	dos	
contextos	que	condicionam	tais	compreensões.

Assim,	os	gêneros	orais	são	considerados	recursos	muito	úteis	e	ricos	para	a	 imersão	das	crianças	na	
cultura	escrita.	Os	textos	da	tradição	oral	ou	textos	que	se	sabem	de	cor	convidam	as	crianças	a	se	inserirem	
em	situações	de	leitura	pelo	fato	de	permitirem	leituras	decifrativas,	apoiando-se	na	memória,	na	ilustração,	
na	quantidade	de	vezes	que	um	vocábulo	se	repete	no	texto,	na	quantidade	de	letras,	em	letras	iniciais	ou	
finais	ou	em	letras	que	se	repetem	num	vocábulo.

Essa	fluidez,	esse	caráter	mais	informal	dos	textos	da	tradição	oral	dá	condição	às	crianças	de	serem	
partícipes	de	 situações	de	 leitura	e	de	escrita	espontânea,	pois,	ainda	que	não	possuam	um	domínio	
convencional	 sobre	a	escrita,	 conseguem	atribuir	 sentido	ao	 texto	porque	dominam	seu	conteúdo	de	
memória.

Inserir	as	crianças	em	situações	de	leitura	e	escrita	espontâneas	por	meio	do	uso	de	textos	autênticos	e	
que	têm	uma	função	no	meio	sociocultural	em	que	ela	vive,	é	criar	condições	para	que,	de	modo	paulatino,	
ela	vá	se	instrumentalizando	para	dominar	as	convenções	da	escrita	e	conhecer,	bem	como	se	apropriar	
de seus usos sociais, pois de nada vale saber ler e escrever e não saber se valer da leitura e da escrita 
para ocupar espaços e papéis na sociedade em que se vive.Nessa perspectiva, o trabalho com a escrita e 
a	leitura	de	modo	construtivo	e	significativo	deve	ser	no	seio	das	práticas	de	ensino	da	Educação	Infantil,	
uma via para a promoção do desenvolvimento sociocognitivo dessas crianças, permitindo assim que os 
pequeninos	entrem	de	forma	eficiente	na	aprendizagem	da	estrutura	e	do	conteúdo	dos	gêneros	orais	e	
no seu registro escrito.
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A sonoridade das palavras nos gêneros textuais da tradição oral

Desde muito pequenas as crianças são atraídas pelos sons, o universo sonoro tem presença marcante e 
começa antes mesmo do nascimento. Podemos lembrar-nos dos bebês que, mesmo sem ter o domínio da 
fala, costumam olhar para o lugar de onde se emite algum som, visto que, no período intra-uterino, a criança 
já	convive	com	um	ambiente	recheado	de	sons,	provocado	pela	formação	do	corpo	da	mãe	a	exemplo	do	
sangue	que	flui	das	veias,	a	respiração	e	a	movimentação	dos	órgãos,	sem	falar	que	está	sempre	em	contato	
com	a	voz	materna,	a	qual	passa	a	ser	uma	significativa	referência	afetiva,	bem	como	de	outros	sons	presentes	
no ambiente onde a mãe convive.

No decorrer do processo de conhecimento e crescimento, as crianças interagem e se interessam por sons de 
objetos eletrônicos, dos brinquedos, pelas vozes das pessoas, dos animais e também pela diversidade sonora 
encontrada na natureza e, por isso, amam a musicalidade presente em alguns jogos cantados, em brincadeiras 
como	parlendas	e	trava-línguas,	em	atividades	lúdicas	nas	quais	estejam	presentes	onomatopeias,	isto	é,	
quando as brincadeiras e jogos se dão a partir da imitação de vozes dos animais, de sons cotidianos e da 
natureza	e	de	toda	uma	gama	de	interjeições.

Os sons e os ritmos musicais têm o poder de desenvolver nas pessoas e, especialmente nas crianças, 
um verdadeiro fascínio, valorizando assim a socialização e os desenvolvimentos psicomotor, cognitivo e 
linguístico, o que vem a facilitar o processo de aprendizagem e se constituir um rico elemento da comunicação 
objetivando o desenvolvimento da linguagem oral e, consequentemente, da escrita.

Não	somente	as	crianças,	mas	também	os	adultos	desenvolvem	uma	relação	mútua	com	os	sons.	Existe	um	
processo	prazeroso	que	concorre	para	que	aconteça	uma	evolução	no	domínio	da	fala	e	das	suas	marcações.	
Na escola não é diferente, a sonoridade é um atrativo muito forte no que se refere à apropriação da língua 
escrita	pelas	crianças.	Esta	sonoridade	costuma	achar	um	forte	apoio	nos	gêneros	textuais	de	tradição	oral,	
uma	vez	que,	como	vimos	dizendo	ao	longo	desta	pesquisa,	tais	textos	problematizam	a	língua	com	uma	
ludicidade	propiciada	por	rimas,	aliterações,	escansões	de	palavras,	 repetições	de	um	mesmo	vocábulo,	
prosódias	cambiantes	ao	longo	do	texto,	dentre	outros	recursos.

A possibilidade de brincar com as palavras devido à sonoridade em alguns gêneros orais, num jogo em 
que	as	repetições	de	palavras,	as	onomatopeias,	as	tonalidades	de	voz,	as	rimas,	etc.,	se	tornam	o	principal	
atrativo para que as crianças passem a prestar atenção à estrutura da língua.

Na	tradição	oral,	os	 textos	 se	constroem	numa	perspectiva	por	demais	 lúdica,	eles	 são	verdadeiros	
brinquedos linguísticos, a gostosura das palavras advém, especialmente, dessa sonoridade e do 
descompromisso	com	a	lógica	formal	que	os	textos	informativos	e	de	linguagem	referencial	costumam	ter;	
trata-se	de	textos	“non	sense”	cuja	lógica	é	a	de	jogo	cantado	e/ou	recitado,	essa	gostosura	poética	presente	
em parlendas, trava-línguas, quadrinhas, cantigas folclóricas, poemas e poemetos é, de fato, um atrativo, 
uma	espécie	de	ambiente	de	brinquedo,	pois	ao	brincar	com	esses	textos	as	crianças	se	valem	de	recursos	
paralinguísticos, isto é, de linguagens outras que não só a verbal.

Os	recursos	extra-linguísticos	são	verdadeiramente	uma	constante	quando	se	realiza	brinquedos	orais	por	
meio	desses	gêneros,	afinal,	“esses	textos	orais	acompanham,	de	fato,	brincadeiras	corporais.	É	essa	dimensão	
cultural	e	lúdica	da	poesia	oral,	assim	como	sua	espontaneidade	e	suas	sonoridades,	que	chama	a	atenção	
das	crianças”	(Instituto	C&A,	2013,	p.24).

O Caderno de Formação – Formação de professores Educação Infantil: Princípios e Fundamentos (UNESP, 
2011), em seu volume 3, apresenta com clareza as formas e os motivos de as crianças mostrarem muito gosto 
pelo repertório da tradição oral e se entregarem por inteiro ao jogos de linguagem. Atentemos para o que 
nos diz esse caderno de formação:

A	língua	também	oferece	às	crianças	experiências	nas	quais	brincar	com	as	palavras	é	a	função	

prioritariamente	exercida	pelo	falante.	Por	trás	das	letras	das	tradicionais	cantigas	e	brincadei-

ras,	expressam-se	vozes	antigas,	que	séculos	já	acalentaram,	ninaram,	encanta	ram.	Em	seu	uso	
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cotidiano,	o	papel	comunicativo	desses	textos	é	menos	importante	do	que	a	ludicidade	das	rimas	

que tanto entretêm os pequenos. Brincar com as palavras é motivo de diversão para as crianças, 

não é por acaso que as crianças, na educação infantil, entram em contato com esse verdadeiro 

acervo	popular.	Repetir	as	parlendas,	cirandar	ao	som	das	cantigas	de	roda,	desafiar	os	amigos	

com	as	adivinhas	e	a	si	próprio	com	os	trava-línguas	são	apenas	exemplos	do	uso	que	as	crianças	

tradicionalmente fazem desse imenso repertório oral. Nesses jogos, elas brincam com as rimas, 

a	cadência	das	palavras,	associações	de	ideias	em	um	processo	de	significação	de	sentidos	do	

qual o adulto, mais uma vez, é peça-chave (UNESP, 2011, p.56).

Assim	sendo,	nesse	contexto,	essas	situações	em	que	se	traz	para	o	ambiente	pedagógico	essa	sonoridade	
poética, esse brinquedo linguístico transforma professore/as e crianças em poetas em franco uso da língua.

Nesse	sentido,	reflitamos	sobre	o	que	nos	diz	Abramovich:

Há	poetas	que	brincam	com	as	palavras	dum	modo	gostosíssimo	de	a	criança	ouvir	e	ler.	Lidam	
com toda uma ludicidade verbal, sonora, às vezes musical, às vezes engraçada, no jeito como 
vão juntando palavras, fazendo com que se movam pela página quase como uma cantiga, e ao 
mesmo	tempo	jogando	com	os	significados	diferentes	que	uma	mesma	palavra	possui.	(ABRA-
MOVICH,	1991,	p.67).

Essa	 riqueza	das	figuras	de	sons	é	um	 ingrediente	que	 inebria	a	criança	e	confere	um	alto	grau	de	
encantamento	a	essa,	quando	faz	uso	desses	gêneros	textuais.	Em	seu	mundo	de	fantasias	e	simbolismos	essa	
gostosura de sonoridade poética contribui para que essa criança, enquanto falante e/ou usuária da língua se 
ligue de uma forma bem descontraída aos aspectos fonético-fonológicos das palavras.

Após viver intensamente a magia desses gêneros, brincando com eles, recitando-os em distintos ritmos e 
cadências, ilustrando-os, fazendo campeonatos para ver quem de fato os têm de memória, quem consegue 
recitá-los	com	mais	precisão	e	rapidez,	enfim,	após	vivê-los	com	inteireza,	cabe	ao/à	professor/a	realizar	um	
trabalho	sistemático	e	intencional	que	vise	a	explorar	esses	gêneros	em	toda	a	sua	potencialidade	sonora.	É	
preciso	que	se	compreenda	esse	tipo	de	texto	enquanto	fonte	de	mediação,	no	intuito	de	a	criança	perceber	
reflexivamente	as	relações	existentes	entre	a	oralidade	e	a	escrita,	percepção	que	muitos	estudos	científicos	
comprovam ter um forte impacto sobre o processo de domínio da escrita alfabética.

O uso desses gêneros, especialmente na Educação Infantil e na Alfabetização, torna-se divertido e, ao 
mesmo	tempo,	compõe-se	como	conjunto	de	atividades	facilitadoras	do	desenvolvimento	da	consciência	
fonológica e, logo, da percepção estrutural das palavras.

As	crianças	quando	aprendem	a	falar,	não	têm	a	consciência	de	que	as	palavras	são	formadas	por	sucessões	
de	sons,	essa	não	consciência	implica	uma	atenção	das	crianças	apenas	à	significação	do	que	estão	a	ouvir	
e não à estrutura da palavra. A consciência de que as palavras ditas oralmente são constituídas por uma 
sequência de fonemas é uma habilidade a ser construída.

Ao trabalhar intencional e sistematicamente com a sonoridade das palavras por meio do desenvolvimento 
de	habilidades	fonológicas,	tendo	como	base	os	textos	que	se	sabe	de	cor,	o/a	professor/a	ajuda	as	crianças	
a perceberem quea sequência de sons da fala correspondem na escrita a uma sequência de letras. Esse tipo 
de ação pedagógica é o pontapé inicial para que a criança entenda a escrita como representação do oral e, 
consequentemente, comece a desvendar de modo gradativo como funciona o Sistema de Escrita Alfabética (SEA).

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), em seu volume 3, destaca essa 
articulação	entre	o	oral	e	o	escrito,	afirmando:	“A	oralidade,	a	leitura	e	a	escrita	devem	ser	trabalhadas	de	
forma integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens 
solicita das crianças” (BRASIL, 1998, p.133).

Ao	analisarmos	as	crianças	em	seus	momentos	de	 informações	sobre	a	escrita	podemos	afirmar	que	
elas brincam e aprendem com a sonoridade das palavras. Especialmente quando reconhece e relacionam 
semelhanças e diferenças entre as palavras, manuseiam todo tipo de material escrito ou quando ouvem 
leituras feitas ou cantadas pelo professor.
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Os	gêneros	da	tradição	oral	são	excelentes	recursos	para	o	desenvolvimento	de	um	trabalho	pedagógico	
promissor para a iniciação das crianças no aprendizado da escrita. Os poemas, as parlendas, os contos, as 
adivinhas, as poesias, os trava-línguas, as cantigas folclóricas e de roda, as quadrinhas, etc., incitam estratégias 
e	encaminhamentos	teórico-metodológicos	que	se	constituem	ricas	situações	interventivo-mediadoras	para	
a inserção das crianças no mundo da escrita.

Amarrando os fios, tecendo sínteses

Embora entendamos que a poesia, própria das brincadeiras cotidianas, tem um compromisso com a fruição, 
com	o	movimento,	com	uma	corporalidade	que,	de	modo	sinestésico,	justapõe	fala,	movimento,	afetividade,	
percebendo como aspectos da inteligência o físico, o social e o congnitivo, num só tempo, entendemos, 
poroutro	 lado,	que	o/a	professor/a	que	se	apropria	destes	gêneros,	 sabendo	explorá-los	como	recursos,	
centrando	o	 trabalho	metodológico	na	riqueza	 textual	e,	concomitantemente,	provocando	situações	de	
reflexão	intencional	sobre	os	aspectos	linguísticos	desses	textos,	usando-os	não	como	pretexto	para	uma	
simples	percepção	fonológica,	mas,	aproveitando	os	sentidos	atribuídos	pela	ludicidade	e	pelos	contextos	
vivenciais de jogos e brincadeiras faladas e cantadas, terá em suas mãos instrumentos ricos para mediar ou 
intervir na compreensão dos alunos sobre o que a escrita representa.
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da sequência didática como estratégia na 
prática pedagógica dos professores alfabetizadores. A pesquisa desenvolveu-se nos municípios de Primavera 
do Leste/MT e Rondonópolis/MT, envolvendo duas turmas do primeiro ano de duas escolas da rede estadual 
de ensino, sendo uma sala em cada localidade. Para tanto, utilizamos a pesquisa de abordagem qualitativa, 
tendo	a	observação	como	instrumento	para	a	coleta	de	informações.	Assim,	sua	questão	central	é:	Como	utilizar	
a	sequência	didática	“A	primavera	da	lagarta”	nas	salas	de	alfabetização,	promovendo	o	desenvolvimento	do	
Sistema de Escrita Alfabética aos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. A análise das atividades 
realizadas pelas crianças nos proporcionou a compreensão de que por meio da sequência didática a 
aprendizagem	pode	ser	mais	atrativa	e	significativa	para	os	alunos.
Palavras-chave: Alfabetização. Sequência Didática. Sistema de Escrita Alfabética.

Introdução

No ano de 2013, o Ministério da Educação (MEC) iniciou a formação para os professores alfabetizadores, 
o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Durante os encontros de formação do Pnaic, a 
sequência didática foi uma das metodologias sugeridas para serem desenvolvidas nas salas de alfabetização, 
como prática pedagógica para apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) pelas crianças.

A partir desta perspectiva, este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da sequência 
didática como estratégia na prática pedagógica dos professores alfabetizadores. Assim, sua questão central 
é:	Como	utilizar	a	sequência	didática	“A	primavera	da	lagarta”	nas	salas	de	alfabetização,	promovendo	o	
desenvolvimento do Sistema de Escrita Alfabética aos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental?

Para tanto, utilizamos a pesquisa de abordagem qualitativa, tendo a observação como instrumento para a 
coleta	de	informações.	A	pesquisa	desenvolveu-se	nos	municípios	de	Primavera	do	Leste/MT	e	Rondonópolis/
MT, envolvendo duas turmas do primeiro ano de duas escolas da rede estadual de ensino, sendo uma sala 
em cada localidade.

É	pertinente	informar	que	as	docentes	são	as	autoras	deste	relato	de	experiência	e	participaram	dos	
encontros de formação do Pnaic 2013, na área de Linguagem, e no intervalo de 2014 e 2015 desenvolveram 
pesquisas (Mestrado) sobre o Programa. Esta pesquisa foi desenvolvida no ano de 2016, momento em que 
as	docentes	estavam	atuando	nas	turmas	do	1º	ano	e	diante	disso,	novamente	participaram	da	formação	do	
Pnaic, sendo uma como professora alfabetizadora (Primavera do Leste- MT) e a outra (Rondonópolis – MT) 
como supervisora do Programa.

A	seguir,	apresentamos	uma	breve	contextualização	do	Pnaic.

Contextualizando o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

No	ano	de	2012,	pela	Portaria	nº	867	o	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	foi	instituído,	
sendo desenvolvido pelo MEC em parceria com as secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, 
que	firmaram	um	compromisso	de	assegurar	o	direito	de	todas	as	crianças	serem	alfabetizadas	plenamente	
até	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	terceiro	ano	do	ensino	fundamental	(BRASIL,	2012).
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O	Pnaic	surgiu	com	a	finalidade	de	proporcionar	a	formação	dos	alfabetizadores	atuantes	nas	salas	do	
1º	ao	3º	ano	das	escolas	públicas	brasileiras.	Nesta	perspectiva,	em	parceria	com	as	universidades	públicas	
do país, no ano de 2013, iniciou o primeiro processo formativo com ênfase na área de linguagem, seguindo 
em 2014 com a área de matemática e 2015 com a interdisciplinaridade.

Já	em	2016,	de	acordo	com	o	documento	orientador	das	ações	de	formação	continuada	de	professores	
alfabetizadores,	o	conteúdo	da	 formação	deveria	partir	da	análise	de	aspectos	decisivos	como:	 “(i)	os	
resultados	apontados	pelas	avaliações	internas	e	externas;	(ii)	as	matrizes	da	ANA;	e	(iii)	os	direitos	de	
aprendizagem apresentados nos materiais do Pnaic dos anos anteriores” (BRASIL, 2016, p.6). Cabe ressaltar 
que	no	ano	de	2016,	a	formação	foi	estendida	também	aos	coordenadores	pedagógicos,	profissionais	que	
acompanham o trabalho dos professores na escola.

O	Programa	 foi	estruturado	a	partir	da	articulação	de	quatro	ações	principais,	 sendo:	1)	 formação	
continuada presencial, com aprimoramento dos saberes pedagógicos, enfatizando o planejamento e a 
prática da sala de aula; 2) recursos e materiais distribuídos pelo MEC para os três primeiros anos do Ensino 
Fundamental, voltados para a alfabetização e letramento como: livros didáticos, jogos pedagógicos, 
acervo	de	literatura	infantil,	obras	de	apoio	pedagógico	aos	professores;	3)	avaliações	sistemáticas	(ANA	
– Avaliação Nacional da Alfabetização); 4) gestão, controle social e mobilização social. (BRASIL, 2012, 
grifos das autoras).

A estrutura da formação do Pnaic se baseava principalmente na elaboração e aplicação de atividades 
em sala de aula. Depois de realizadas as atividades com alunos, os professores cursistas compartilhavam 
os	resultados	nos	encontros	de	formação	com	objetivo	de	trocarem	experiências,	mas	principalmente	de	
refletirem	sobre	suas	práticas.	Para	Souza,	Silva	e	Ariosi	(2016, p.71, grifos nossos):

As atividades propostas são: leitura deleite, tarefas de casa e escola e retomada do encontro anterior, 
estudo	dirigido	de	textos,	planejamento	de	atividades	a	serem	realizadas	nas	aulas	seguintes	ao	encontro,	
socialização	de	memórias,	vídeo	em	debate,	análise	de	situações	de	sala	de	aula	filmadas	ou	registradas,	
análise de atividades de alunos, análise de relatos de rotinas, sequências didáticas, projetos didáticos e de 
planejamentos	de	aulas,	análise	de	recursos	didáticos,	exposição	dialogada,	elaboração	de	instrumentos	
de	avaliação	e	discussão	de	seus	resultados	e,	finalmente,	avaliação	da	formação.

O	 foco	das	discussões	neste	estudo	são	as	 sequências	didáticas	destacadas	na	 formação,	pois,	nos	
encontros, essa estratégia sempre era retomada, já que os cursistas eram incentivados a utilizarem as 
sequências para planejarem suas aulas e desenvolverem em sala com os alunos. Posteriormente, os 
alfabetizadores socializavam com os outros professores.

Durante os encontros de formação, diversas atividades foram propostas para o planejamento 
pedagógico como: a leitura deleite, sequências didáticas e o cantinho da leitura. Dessa maneira, o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa apresentou e incentivou a utilização da literatura no processo 
de alfabetização, na perspectiva do letramento.

Para	Soares	(2004),	alfabetização	e	letramento	são	processos	específicos,	diferentes,	mas	indissociáveis.	
Deste modo, é importante que a criança aprenda o sistema de escrita e ao mesmo tempo ocorra o 
letramento,	em	que	participem	de	experiências	variadas	de	leitura	e	escrita	como	prática	social,	pois,

Dissociar	 alfabetização	 e	 letramento	 é	 um	equívoco	porque,	 no	quadro	das	 atuais	 concepções	
psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita ocorre simultaneamente por esses dois processos: pela aquisição do 
sistema convencional de escrita – a alfabetização – e pelo desenvolvimento de habilidades de uso desse 
sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita – o letramento. 
(SOARES, 2004, p.14).

Nessa	perspectiva,	Souza	 (2012,	p.9),	 ressalta	que	 “quando	o	 foco	de	ensino	é	a	 leitura	e	a	escrita,	
tomando-se por base que a educação obrigatória é formar cidadãos da cultura escrita, faz-se necessário 
propiciar	condições	para	que	as	crianças	tornem-se	leitoras	e	capazes	de	produzir	textos.”
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A sequência didática como estratégia na prática pedagógica

Por intermédio da sequência didática é possível desenvolver um trabalho pedagógico com o SEA, numa 
perspectiva da alfabetização e letramento articulando as diversas áreas do conhecimento.

Conforme	Zabala	 (1998,	p.18)	as	 sequências	didáticas	 são	 “um	conjunto	de	atividades	ordenadas,	
estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais”. Na mesma direção, Nery 
(2006,	p.114)	afirma	que	“as	sequências	didáticas	pressupõem	um	trabalho	pedagógico	organizado	em	uma	
determinada sequência, durante um determinado período estruturado pelo professor, criando assim, uma 
modalidade de aprendizagem mais orgânica”.

Nesse sentido, a sequência didática pode ser uma estratégia pedagógica para ser utilizada nas salas de 
alfabetização, direcionada para a promoção do processo ensino-aprendizagem das crianças. Desta forma, 
ao trabalhar com a sequência didática “A Primavera da lagarta”, buscamos oportunizar aos alunos o acesso a 
diferentes gêneros textuais, com o intuito de trabalhar os seguintes direitos de aprendizagem em Linguagem:
	 •	 Compreender	textos	lidos	por	outras	pessoas,	de	diferentes	gêneros	e	com	diferentes	propósitos;
	 •	 Antecipar	sentidos	e	ativar	conhecimentos	prévios	relativos	aos	textos	a	serem	lidos	pelo	professor;
	 •	 Localizar	informações	explícitas	em	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas	lidos	pelo	professor;
	 •	 Realizar	inferências	em	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas	lidos	pelo	professor;
 • Compreender que palavras diferentes compartilham certas letras;
	 •	 Perceber	que	palavras	diferentes	variam	quanto	ao	número,	repertório	e	ordem	de	letra;
 • Dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras 

e	textos;
 • Segmentar oralmente as sílabas de palavras diferentes e comparar as palavras quanto tamanho;
	 •	 Identificar	semelhanças	sonoras	em	sílabas	e	em	rimas;
	 •	 Usar	diferentes	tipos	de	letras	em	situações	de	escrita	de	palavras	e	textos;
	 •	 Mobilizar	ideias,	conceitos	e	estruturas	relacionadas	a	construção	do	significado	dos	números	e	suas	

representações;
	 •	 Associar	denominação	do	número	a	sua	respectiva	representação	simbólica.

Portanto, planejar um trabalho pedagógico por meio de sequências didáticas, proporciona aos alunos uma 
maior	contextualização	do	conteúdo,	com	a	utilização	de	diferentes	recursos	didáticos	para	que	se	promova	
os direitos de aprendizagem das crianças. Para Silva (2008, p.12),

[...]	a	elaboração	pelo	professor	de	uma	proposta	de	alfabetização	precisa	privilegiar	a	criação	de	contextos	
significativos	de	ensino	e	aprendizagem	que	são	decorrentes,	por	exemplo,	do	 trabalho	com	temas	de	
interesse	do	universo	infantil	e	com	modelos	de	atividades	que	privilegiam	a	ludicidade	e	que	desafiam	as	
crianças	a	lidar	com	diversidade	de	textos	que	elas	conhecem	e	de	outros	que	precisam	conhecer,	como,	por	
exemplo,	os	textos	literários,	sem	que	se	perca	de	vista	os	conteúdos	que	se	pretende	atingir.

A seguir relatamos o desenvolvimento da sequência didática planejada.

Descrevendo a experiência “A primavera da Lagarta”

Neste	trabalho,	iremos	expor	algumas	atividades	e	situações	vivenciadas	no	desenvolvimento	da	sequência	
didática	“A	primavera	da	Lagarta”.	O	livro	“A	Primavera	da	Lagarta”	da	autora	Ruth	Rocha	foi	escolhido	por	
ser uma obra que aborda o desenvolvimento dos insetos na natureza, dentro da perspectiva do respeito a 
diversidade e características de cada um.

Rocha e Machado (2011) ressaltam que é importante que as crianças tenham acesso a história que mostrem 
a	valorização	de	certas	atitudes,	e	que	a	literatura	as	ajuda	a	incorporar	em	sua	experiência	o	convívio	da	
situação narrada.

O	Quadro	1,	demonstra	as	informações	da	obra.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 829

Quadro 1	–	Caracterização	do	livro	“A	primavera	da	lagarta”

A PRIMAVERA DA LAGARTA
Texto: Ruth Rocha
Ilustrações: Madalena Elek
Editora Salamandra
Bem no meio da clareira, debaixo da bananeira, os 
bichos da floresta resolveram fazer uma festa. Mas 
não era festa, não! Era um comício do sr. camaleão. 
Todos protestavam contra a feiura da lagarta. Só não 
contavam com a sabedoria da mãe-natureza que na 
primavera espalha sua beleza!

Fonte: Rocha, 2016

Smolka	(2012)	afirma	que	a	leitura	literária	é	muito	importante	na	alfabetização,	pois	a	literatura	infantil	
é	uma	 forma	essencialmente	 lúdica	de	 linguagem	escrita,	constituindo	 importante	elemento	mediador	
no processo da aquisição escrita, em que a criança tem contato com a escrita de maneira prazerosa, 
aprendendo	de	forma	mais	significativa.	A	partir	dessa	perspectiva,	nos	utilizamos	da	literatura	infantil	para	o	
desenvolvimento da sequência didática com objetivo principal a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética.

Sendo	assim,	para	a	organização	do	planejamento	da	sequência	didática	com	a	obra	“A	primavera	da	
lagarta”, partimos dos princípios citados por Souza (2009, p.10):

Pensar	temas	e	conteúdos,	definir	metodologias	relacionadas	às	diversas	áreas	do	conhecimento,	

articulando-as	e	pondo	em	destaque	o	papel	dos	diversos	eixos	da	língua:	análise	linguística,	

oralidade, leitura e escrita, numa perspectiva de letramento, constituem-se, então, num grande 

desafio	ao	professor.

Assim,	a	sequência	didática	foi	organizada	para	trabalhar	os	conteúdos	relacionados	aos	componentes	
curriculares Língua Portuguesa, Ciências e Matemática, pois essa obra de Ruth Rocha permitiu o trabalho 
interdisciplinar com outras áreas do conhecimento. A proposta pedagógica teve a duração de uma semana.

Para	Farias	e	Salles	 (2007,	p.113)	as	 sequências	didáticas	 “podem	envolver	experiências	diversas	e	
conhecimentos de diferentes áreas o que favorece a construção do conhecimento e a ampliação do repertório 
constitutivo de saberes aos envolvidos na ação pedagógica.”

No	primeiro	momento,	 apresentamos	o	 livro	 “A	Primavera	da	 Lagarta”.	 Inicialmente,	 fizemos	 a	
apresentação	da	capa,	autor	da	obra,	e	ilustrados,	explorando,	a	partir	do	título	e	ilustrações,	as	hipóteses	das	
crianças	sobre	o	conteúdo	do	livro.	Os	alunos	foram	instigados	a	refletirem	sobre	a	história	a	partir	de	alguns	
questionamentos,	como:	“Olhem	a	ilustração	da	capa,	do	que	vocês	acham	que	a	história	vai	falar?”;	“Porque	
vocês	acham	que	o	título	do	livro	é	‘A	Primavera	da	lagarta’?”;	“O	título	combina	com	a	ilustração	da	capa?”.

Durante a leitura realizamos a pausa protocolada apresentando algumas perguntas sobre a continuidade 
da	história	ou	sobre	algum	acontecimento	citado	no	texto,	permitindo	a	inserção	de	muitas	vozes	por	meio	
de	variadas	interpretações	que	elas	proporcionam.	Segundo	Souza	e	Girotto	(2014,	p.43),	“permitir	que	as	
crianças	falem	em	voz	alta	e	escutem	as	ideias	dos	outros	colegas	de	sala:	tudo	isso	cria	contribuições	para	
a	compreensão	do	texto.”



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização830

A	pausa	protocolada	é	uma	estratégia	de	leitura	importante,	pois	“é	uma	forma	de	envolver	as	crianças	
com	o	que	está	sendo	lido,	estimulando	a	realização	de	antecipações	de	sentidos	e	inferências	durante	a	
leitura	da	história,	fazendo	projeções	a	respeito	do	que	pode	vir	acontecer”	(BASTOS,	2016,	p.79).

No	decorrer	da	leitura,	percebemos	uma	participação	ativa	das	crianças,	pois	o	texto	traz	algumas	falas	
com	rimas,	o	que	facilita	a	memorização,	por	exemplo:	“O	camaleão	que	vivia	mudando	de	opinião”,	assim	
sempre que o camaleão aparecia na história alguns alunos em coro completavam a frase.

Outro	momento	 interativo	da	história	é	o	aparecimento	da	parlenda:	 “Um,	dois,	 feijão	com	arroz”,	
demonstrando	o	ato	da	caminhada	dos	insetos	na	caça	da	lagarta.	Marcado	pelo	seguinte	trecho:	“E	lá	se	
foram eles, cantando e marchando: Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato.” Mesmo a parlenda 
sendo	apenas	esse	trecho,	as	crianças	sempre	recitavam	o	texto	até	o	final.

  Um, dois, feijão com arroz
  Três, quatro, feijão no prato
  Cinco, seis, com molho inglês
  Sete, oito, comer biscoitos
  Nove e dez, comer pastéis

A	inclusão	da	parlenda	no	texto	propiciou	um	interesse	maior	na	história,	pois	em	outros	momentos	na	sala	
de aula, já tínhamos trabalhado com essa parlendas. Segundo Alves (1997), as parlendas são formas literárias 
tradicionais, rimadas com caráter infantil, de ritmo fácil e de forma rápida. A utilização das parlendas na 
alfabetização é interessante para que as crianças façam as correspondências entre letras ou grupos de letras 
e	seu	valor	sonoro.	George	Jean	(apud	AVERBUCK,	1985,	p.73)	afirma	que	“[...]	na	fase	da	infância	é	que	se	
aprende	melhor	o	caráter	lúdico	que	a	linguagem	toma	em	certos	usos.	A	parlenda	oferece	uma	quantidade	
de	exemplos	que	permitem	compreender	como	a	palavra	pode	jogar	com	ela	mesma.”

Passado o momento de leitura e roda de conversa sobre a história, a obra foi projetada no Power Point 
para	visualização	e	exploração	das	imagens.	Logo	após,	as	crianças	realizaram	a	interpretação	da	história	
por meio de desenhos, que serão demonstrados no Quadro 2:

Quadro 2 – Interpretação da história por meio de desenhos

Fonte:	Alunos	do	1º	ano
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Observarmos que as crianças representaram em seus desenhos a parte que mais lhes chamaram a atenção.
Em seguida, foi apresentado um vídeo em que mostra todo o processo da metamorfose da borboleta, 

abordando	a	área	de	ciências.	Os	alunos	ficaram	encantados	ao	visualizarem	a	mudança	da	lagarta	em	
borboleta e representaram as etapas da transformação por meio de desenho também.

Depois,	passamos	a	trabalhar	com	a	reflexão	sobre	o	SEA,	em	que	as	crianças	identificaram	a	escrita	
do título do livro, a autora e o ilustrador. Uma outra atividade desenvolvida foi com a escrita do nome dos 
animais	que	aparecem	na	história,	relacionando	a	escrita	ao	desenho,	identificando	a	quantidade	de	letras	e	
de sílabas; cruzadinhas e caça palavras; localização de palavras dentro de outras palavras a partir da escrita 
de	camaleão;	identificação	das	rimas	que	aparecem	na	história;	e	a	localização	de	informações	explicitas	
em pequenos trechos da história.

Por meio das atividades, as crianças aos poucos se direcionavam a apropriação do sistema de escrita por 
meio	dos	diferentes	tipos	de	atividades,	cada	um	a	seu	ritmo,	mas	todos	avançando	significativamente.	Para	
Mendes, Cunha e Teles (2012, p.22-23),

Nas atividades de sistematização o professor possibilita à criança organizar seus saberes mediante 
intervenções	que	a	ajudem	a	estabelecer	diferentes	relações	entre	seu	conhecimento	prévio	ou	
espontâneo	e	o	novo	saber,	saber	científico,	objeto	de	trabalho	na	sequência	didática.

Trabalhamos	também	os	números	de	animais	que	apareciam	na	história,	relacionando	à	quantidade,	
representação	do	número	e	problemas	envolvendo	adição	e	subtração,	contemplando	a	área	da	matemática.

Algumas considerações

Percebemos que ao organizar o trabalho na alfabetização por meio de sequências didáticas a aprendizagem 
se	torna	mais	significativa,	pois	permite	a	interdisciplinaridade,	e	os	conteúdos	estão	interligados	de	maneira	
contextualizada.	Deste	modo,	a	criança	mobiliza	conhecimentos	anteriores	já	construídos	integrando-os	aos	
novos conhecimentos. Outro aspecto importante é o trabalho com a literatura infantil,o que proporciona 
a	 interação	da	criança	com	os	diversos	gêneros	 textuais,	oportunizando	uma	vivência	diversificada	com	
os	materiais	reais	de	leitura	e	escrita,	em	que	a	língua	aprendida	tem	significado.Portanto,	as	crianças	se	
mostraram interessadas e envolvidas na construção da sua aprendizagem.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

PIBID – pedagogia na EBM Alberto Stein: promovendo diferentes 
gêneros textuais na perspectiva da alfabetização e letramento

Ketlin Braatz
Universidade Regional de Blumenau – FURB
Carla Coman França
Escola Básica Municipal “Alberto Stein”
Rita Rausch Buzzi
Universidade Regional de Blumenau – FURB

Resumo: Apresentamos	nesse	trabalho	experiências	vivenciadas	pelos	bolsistas	PIBID/subprojeto	de	Pedagogia,	
da	Universidade	Regional	de	Blumenau	(FURB),	que	tem	como	objetivo	alfabetizar	letrando.	Esta	experiência	
foi	 realizada	em	uma	escola	municipal	de	Blumenaucom	o	2º	ano	do	Ensino	Fundamental	a	partir	da	
modalidade	organizativa	“projeto	didático”	conforme	orienta	Nery	(2007).	Para	desenvolver	o	projeto	intitulado	
“Correspondência”	baseamo-nos	em	Soares	(2003/2016)	que	trata	da	alfabetização	e	letramento	e,	Rojo	(2012)	
do	multiletramento.	As	ações	foram	desenvolvidasa	partir	da	provocação	de	um	encontro	com	a	escritora	
Tania	em	uma	de	suas	obras	literárias.	As	ações	possibilitaram	o	desenvolvimento	de	um	trabalho	com	o	uso	
de	diferentes	textos	da	comunicação,	que	possibilitou	aos	estudantes	compreender,	elaborar	e	identificar	a	
estrutura	textual	de	diferentes	gêneros	da	comunicação	garantindo	os	direitos	de	aprendizagem	previstos	no	
DCNs (2013), e aos bolsistas o processo da aprendizagem dos estudantes e a relação teoria e prática docente.
Palavras-chave: Alfabetização. Multiletramento. Letramento

Apresentação

O PIBID tem como objetivo principal promover o aprofundamento teórico e metodológico a respeito dos 
processos	de	alfabetização	e	letramento,	qualificando	a	formação	inicial	dos	bolsistas	IDs	e	incentivando	
a	docência.	Nesse	Programa,	tivemos	a	oportunidade	de	desenvolver	o	projeto	“Correspondência”,	onde	os	
bolsistas IDS foram os responsáveis pelas aulas supervisionadas e apoiadas professoras de referência da 
Sala. Todo o processo do planejamento foi discutido, elaborado e fundamentado com as supervisoras do 
programa	PIBID	atuantes	em	uma	escola	pública	do	município	de	Blumenau.	Nesse	sentido,	compreendemos	
como	relacionar	teoria	e	prática	no	fazer	pedagógico	do	dia	a	dia.	O	projeto	garantiu	a	interação	de	ações	
de letramento tão presentes na sociedade grafofônica. Garantiu-se também tempos e espaços semanais 
no	espaço	escolar	com	o	propósito	de	ampliar	a	avaliação	das	ações	desenvolvidas	e	planejadas	num	
constante	movimento	de	ação-reflexão-ação	renovada.	O	projeto	chamado	“correspondência”	teve	como	
objetivo	compreender	alguns	gêneros	textuais	explícitos	na	nossa	sociedade.	O	projeto	partiu	da	necessidade	
que o grupo sentiu ao ser provocado pela escritora Tania da Costa Minella, uma escritora blumenauense. 
Esta	provocação	surgiu	de	uma	de	suas	obras	literárias	apresentada	na	escola,	no	projeto	“Conversa	com	
escritores”, projeto este, desencadeado pelas promotoras de leitura que atuam na biblioteca escolar da 
unidade	de	ensino.	A	partir	disso,	foram	desenvolvidas	várias	ações	com	o	uso	real	de	diferentes	textos	da	
comunicação:	recebimento	e	envio	de	correspondências,	confecção	de	um	jornal	e	caixa	de	correspondência.	
Ficou evidenciado o envolvimento e o resultado que o projeto proporcionou aos estudantes: diferenciam os 
diferentes gêneros trabalhados compreendendo a função social de cada um deles. Dessa forma, o projeto 
possibilitou os direitos de aprendizagem nos DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais, 2013) da educação 
básica, os quais garantem a consolidação da alfabetização na perspectiva do letramento. Os bolsistas IDs 
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compreenderam que os estudantes aprendem cada um de uma maneira e tempos diferentes e, também, de 
conciliar a teoria com a prática. Quanto mais eu aprendo mais me desenvolvo e quanto mais me desenvolvo 
mais eu aprendo (OLIVEIRA, 2010).

O objetivo principal do PIBID subprojeto Pedagogia: Alfabetização e Letramento é integrar saberes e 
fazeres docentes entre Educação Básica e universidade, especialmente no que se refere aos processos 
de alfabetização e letramento. Neste sentido, o aprofundamento da teoria e metodologia a respeito dos 
processos	de	alfabetização	e	multiletramento	é	uma	das	principais	ações	desenvolvidas.	Tempos	semanais	
são	destinados	à	 leitura,	avaliação	das	ações	desenvolvidas,	encontros	mensais	com	as	supervisoras	da	
escola,	com	coordenadoras,	com	outras	bolsistas	de	outros	dias,	de	outros	projetos,	exposições	de	trabalhos	
e	planejamento	de	novas	ações,	o	que	oportuniza	um	movimento	rico	na	formação	dos	profissionais	da	
docência, sendo todos neste processo, co-formadores.

Fundamentação teórica

Quando iniciamos em turmas de alfabetização o nosso primeiro pensamento é como alfabetizar essas 
crianças, para isso precisamos entender que a alfabetização é um processo de práticas de leitura e escrita.

[...]	a	alfabetização	desenvolve-se	no	contexto	de	e	por	meio	de	práticas	sociais	de	leitura	e	de	

escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no 

contexto	da	e	por	meio	daaprendizagem	das	relações	fonema–grafema,	isto	é,	em	dependência	

da alfabetização. (SOARES, 2003, p.10).

Para que a alfabetização aconteça, entendemos que só é alfabetizado aquele que lê e escreve com 
autonomia. Mas junto com a alfabetização percebemos que o letramento faz parte do processo de 
alfabetização. Ao estudar sobre a alfabetização entendemos que só a alfabetização não dá conta de tudo, 
precisamos compreender o que estamos escrevendo e o que estamos lendo, fazendo com que a leitura e 
escrita façam sentido. Para que isso aconteça a alfabetização deve ser indissociável do letramento.

Kleiman (2005, p.16) esclarece que,

A	alfabetização	[...]	tem	características	específicas,	diferentes	das	do	letramento,	mas	é	parte	inte-

grante dele. Como prática escolar, ela é essencial: todos – crianças, jovens ou adultos – precisam 

ser alfabetizadas para poder participar, de forma autônoma, das muitas práticas de letramento 

de	diferentes	instituições.

Portanto, não adianta saber ler e escrever a palavra, mas saber realmente compreender o que está escrito 
e qual a sua função social. As crianças e adultos devem ser alfabetizados e letrados, e para que isso aconteça, 
a escola tem o papel fundamental de primeiro entender qual o conceito dessas palavras e como utilizá-las 
no	cotidiano	escolar,	partindo	de	atividades	que	sejam	significativas	para	os	estudantes.	A	alfabetização	
e o letramento devem ser trabalhados conjuntamente para que essas pessoas não se tornem analfabetos 
funcionais. Compreender o que se fala e o que se lê é fundamental para a nossa sociedade. Nós, professores 
dos anos inicias, devemos fazer com que as práticas de letramento estejam presentes sempre nas nossas 
atividades dentro e fora da sala.

Em nossa prática pedagógica, bolsistas do subprojeto de pedagogia, utilizamos as modalidades 
organizativas defendidas por Alfredina Nery (2006) que são:

Atividade permanente	é	um	trabalho	regular,	que	pode	ser	diária,	semanal	ou	quinzenal,	um	exemplo	pode	
ser uma leitura feita toda semana pelo professor ou uma roda semanal de leitura, sendo que as escolhas das 
literaturas seriam feita pelas crianças.
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A sequência didática é um trabalho organizado emperíodo determinado pelo professor. Essa modalidade 
permite	que	texto	trabalhado	seja	de	um	autor,	de	um	tema	e	de	um	gênero	só,	um	exemplo	é	a	leitura	
de fábulas.

Projeto didático	prevê	uma	organização	do	trabalho	que	tenha	um	produto	final	e	objetivos	claros,	por	
exemplo:	o	projeto	correspondências,	que	tem	um	começo,	meio	e	final,	que	começamos	trabalhando	com	um	
gênero	carta,	depois	trouxemos	alguns	outros	gêneros	e	finalizamos	com	um	produto	final	que	foi	o	jornalzinho.

Atividade de sistematização	são	conhecimentos	que	as	crianças	precisam	para	fixar	conteúdos	que	estão	
sendo trabalhados.

Todas	essas	modalidades	devem	ser	planejadas	e	bem	estudadas,	sempre	partindo	do	perfil	do	grupo,	
para	que	seja	uma	modalidade	organizativa	com	resultados	significativos.	Essas	modalidades	ajudam	na	
organização do trabalho pedagógico e devem articular entre as diferentes áreas do conhecimento, de maneira 
interdisciplinar e também de interação com a escola, coletivamente, na sala.

Para que nossas práticas melhorem, estudamos a pedagogia do multiletramento que é uma pedagogia 
que incentiva o estudante a ser crítico, que seu papel seja de um sujeito de aprendizagem, como destacava 
Paulo Freire:

O	educando	precisa	assumir-se	como	tal,	mas	assumir-se	como	educando	significa	reconhecer-

-se como sujeito que é capaz de conhecer o que quer conhecer em relação com o outro sujeito 

igualmente capaz de conhecer, o educador e, entre os dois, possibilitando a tarefa de ambos, o 

objeto de conhecimento. Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior – o de 

conhecer, que implicar re-conhecer. (2003, p.47)

Dessa forma, pensamos que o estudante não é mais objeto nos estudos e sim formador do seu 
conhecimento, fazendo com que seu conhecimento faça sentido, que sua historia de vida, seus conhecimentos 
iniciais, suas vontades e necessidade de entender e aprender o que acontece dentro da sala de aula seja uma 
das fontes de conhecimento.

Rojo destaca multiletramento:

[...]	aponta	para	dois	tipos	específicos	e	importantes	de	multiplicidade	presentes	em	nossas	so-

ciedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade cultural das popu-

lações	e	multiplicidade	semiótica	de	constituição	dos	textos	por	meio	dos	quais	ela	se	informa	

e se comunica ( 2012, p.13).

Assim, multiletramento não apenas envolve novas tecnologias, mas também caracteriza como um trabalho 
de culturas, partindo do estudante, ampliando seu repertorio cultural, seu senso critico, ético e democrático. 
Pensando assim, precisamos pensar que o estudante precisa ter voz ativa na sala, ter opinião, tirar suas 
duvidas, pesquisar e participar de todas as atividades desenvolvidas na sala de aula.

Desenvolvimento da experiência

A escola Alberto Stein possui 1200 estudantes, está localizada na cidade de Blumenau, no bairro da 
velha. Foi no ano de 2013 que o PIBID/FURB de Pedagogia começou sua historia na escola, com o objetivo 
de alfabetizar letrando. Desde então, a escola conta com o PIBID, contribuindo assim, na formação de novos 
profissionais	da	docência	e	da	educação	básica.

No ano de 2016 foi desenvolvido o projeto correspondência com uma turma do segundo ano composta por 
26 estudantes entre 7/8 anos de idade. Na escola, os bolsistas juntamente com as supervisoras desenvolveram 
o projeto, o qual possibilitou que as crianças ampliassem o conhecimento na leitura, na escrita e na 
compreensão da função social de cada gênero apresentado e trabalhado em sala. A partir da necessidade 
que o grupo apresentou ao ser provocado pela escritora de Blumenau, Tania da Costa Minella surgiu o projeto 
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correspondência. Esta provocação surgiu de uma de suas obras literárias apresentada na escola, no projeto 
“Conversa	com	escritores”,	o	qual	consta	no	PPP	(plano	político	pedagógico),	da	escola,	ampliando	assim	o	
currículo escolar que segundo Babosa:

Criar	alternativas	de	organização	curricular	que,	em	vez	de	buscar	silenciar	as	experiências	em	

curso,	ajudem	a	legitimação	de	espaços	e	tempos	variados	e	múltiplos.	Esta,nos	parece,	deve	

ser	a	função	de	um	currículo	oficial:	dar	sentindo	de	uma	experiência	tecida	coletivamente	por	

sujeitos que recriam a sua própria prática na atividade de praticar.( 2002 p.58)

Tanto	no	conhecimento	tanto	científico	quanto	e	humano,	como	diz	Lima	“Aprender	é	uma	atividade	
complexa	que	exige	do	ser	humano	procedimentos	diferenciados	segundo	a	natureza	do	conhecimento.”	
(2008 p.38).

Após	 sondagem	das	necessidades	do	grupo,	 foram	desenvolvidas	várias	ações	com	o	uso	 real	de	
diferentes	textos	da	comunicação.	Essas	ações	tiveram	como	objetivos	norteadores,	compreender,	elaborar	
(coletivamente/individualmente)	e	identificar	a	estrutura	textual	desses	diferentes	gêneros	(ou	textos)	de	
comunicação:	cartas	formal/informal,	bilhetes,	jornais,	cartões.	A	partir	disso,	os	estudantes	desenvolveram	
propostas	 que	 permitiram	a	 identificaçãodas	 características	 (elementos)	 de	 cada	 gênero	 textual,	
conhecimento	e	elaboração	de	diferentes	textos	usados	para	comunicação	(avisos,	recados,	bilhetes,	cartas,	
correio eletrônico, convites). Leitura das obras o Carteiro chegou, algumas das cartas do escritor brasileiro 
Monteiro	Lobato	e	a	literatura	infantil	“Este	livro	comeu	o	meu	cão”.	Dentre	as	ações	que	possibilitaram	a	
consolidação desse conhecimento dos estudantes mencionamos a participação de uma palestra com um 
dos	colaboradores	do	correio	próximo	à	unidade	escolar	que	possibilitou	a	compreensão	da	função	social	
dos gêneros; a participação de uma aula passeio ao correio para postar uma correspondência conhecendo 
os procedimentos; a elaboração e confecção coletiva de um jornalzinho divulgando os projetos dos grupos 
dos	2ºs	anos,	contendo	algumas	falas	dos	estudantes,	portando	diferentes	gêneros;	o	desenvolvimento	
de	atividades	sistematizadas	referente	aos	gêneros	textuais	trabalhados,	o	diálogo	com	outros	projetos	
desenvolvidos no grupo por outras bolsistas IDs, dentre outras.

Todas as atividades desenvolvidas na escola tem a participação da sala, pois entendemos que a elaboração 
coletiva	se	torna	mais	significativa	para	o	grupo,	como	cita	Bakhtin

O querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na escolha de um gênero do discurso. Essa 

escolha	é	determinada	em	função	da	especificidade	de	uma	dada	esfera	da	comunicação	verbal,	

das necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto constituído dos parceiros, 

etc. Depois disso, o intuito discursivo do locutor, sem que este renuncie à sua individualidade e 

à	sua	subjetividade,	adapta-se	e	ajusta-se	ao	gênero	escolhido,	compõe-se	e	desenvolve-se	na	

forma	do	gênero	determinado	(BAKHTIN,	1997,	p.302)

Para a sua consolidação, uma vez por semana acontecia esse projeto na escola, cujos professores e 
bolsistas	IDS	ficavam	responsáveis	pelas	aulas,	mas	para	que	as	aulas	acontecessem,	estas	eram	planejadas,	
discutidas e organizadas junto com as supervisoras da sala, na universidade juntamente com a coordenadora 
nos	encontramos	uma	vez	por	semana	para	discutir	textos,	planejamentos	mensais,	construção	de	memoriais,	
apresentação de trabalhos. A partir do trabalho elaborado, percebemos que conseguimos chegar aos nossos 
objetivos planejados. Como professores, conseguimos entender mais como se trabalha com projetos e o mais 
importante é que cada criança do segundo ano teve participação permanente no nosso projeto, pois sem 
eles nada disso teria acontecido.

Garantimos também no projeto correspondência o uso de diferentes suportes tecnológicos, como celulares, 
multimídia, computadores, entre outros. Esses aparelhos tecnológicos foram utilizados pelos professores e 
também	pelos	estudantes.	Estes	recursos	garantiram	ações	de	multiletramentos	na	sala	de	aula	concreta.
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Considerações finais

Ao	final	do	projeto	 concluímos	que	ele	possibilitou	aos	estudantes	os	direitos	de	aprendizagem	
destacados nos DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais, 2013) na educação básica, os quais garantem a 
consolidação da alfabetização na perspectiva do letramento. E nós bolsistas Ids compreendemos que os 
estudantes aprendem cada um de uma maneira e tempo diferentes e, também, de garantir e visualizar 
em	nossas	ações	a	práxis.	Aprendemos	a	importância	de	conhecer	e	participar	das	discussões	do	PPP	da	
unidade	na	qual	trabalha	para	que	as	ações	do	dia	a	dia	na	escola	e	na	sala	de	aula	estejam	de	acordo	
com a teoria presente no corpo do documento.

O	principal	dentro	de	uma	sala	de	aula	é	conhecer	cada	indivíduo	como	ser	único,	conhecendo	suas	
histórias de vida, que cada um aprende de um jeito e nós como bolsistas, precisamos compreender isso que 
é	fundamental	para	que	cada	conhecimento	se	torne	significativo.	Como	destaca	Oliveira,	“Quanto	mais	eu	
aprendo, mais me desenvolvo e quanto mais me desenvolvo mais eu aprendo” (2010). Além disso, a relação 
entre teoria e prática é fundamental. Um professor tem que ser pesquisador e entender aquilo que está 
acontecendo na escola, dentro da sala e conhecer cada criança sua individualidade para ser respeitada, para 
assim	resinificar	sua	prática	pedagógica	e	garantir	os	direitos	de	aprendizagens	dos	estudantes.	Dentro	desta	
perspectiva, destacamos algumas falas dos estudantes, atores do projeto, apontadas em um dos momentos 
de	avaliação	do	mesmo:	Eduarda:“adorei	o	projeto	correspondência,	me	fez	aprender	bastante	sobre	cartas	
porque	eu	não	sabia	quase	nada.”,	Kauã:	“Adorei	o	projeto	cartas	porque	me	ajudou	em	minha	leitura,	porque	
escrevemos um monte de cartas e foi me ajudando na leitura”.

Não	somos	portadores	de	 todos	os	conhecimentos	e,	 sim,	existe	um	conjunto	de	conhecimentos	que	
pode ser ampliado na escola, ou por assim dizer, que ninguém sabe mais que ninguém, apenas sabe coisas 
diferentes.	Sem	o	PIBID	não	teríamos	essas	práticas	e	conhecimentos.	Hoje	percebemos	que	o	PIBID-FURB	
faz	toda	diferença	na	nossa	formação	de	professores.	O	PIBID,	nos	leva	a	refletir	muitas	coisas	e,	uma	delas	
é, o que a autora Elvira de Sousa Lima nos aponta em sua obra Educandos e educadores: Seus direitos e o 
Currículo:	“É	preocupante	que,	por	décadas,	continuemos	incapazes	ou	com	medo	de	questionar	nosso	olhar	
que	classifica	nossos	alunos	como	desiguais	perante	as	capacidades	de	aprender.”	(2008	p.31).	No	PIBID/FURB,	
somos capazes de questionar outras práticas, temos embasamento para discutir sobre a educação, usamos 
o melhor das nossas vivências para sempre questionar o que deu certo e o que podemos melhorar na nossa 
prática, somos pesquisadores e queremos inovação para a nossa educação.

No	PIBID/FURB	estamos	em	um	coletivo	de	docentes	que	atuam	em	escolas	públicas,	professores	doutores	
da universidade e estudantes de diversas licenciaturas. Todos e todas dialogando, questionando e atrevendo-
nos a rever essa lógica que estrutura o conhecimento, os tempos de aprendizagem, o currículo escolar. Perante 
todas	essas	reflexões,	nós	supervisoras	e	bolsistas	IDs,	estamos	nos	desafiando	a	inovar	nossas	ações	no	espaço	
escolar. A fazer a diferença, a ser pesquisador, a lutar pela educação, para nós isso é o PIBID.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Documentário Aprendiendo a Escucharte: narrativas sobre a 
concepção de aprendizagem da criança surda

Ericler Oliveira Gutierrez Ouedraogo
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES

Resumo: O	presente	trabalho	tem	como	finalidade	analisar	a	concepção	de	aprendizagem	sobre	a	criança	
surda a partir da narrativa do documentário de curta-metragem Aprendiendo a Escucharte, produzido na 
Escola de ´TV e Cinema de Cuba, em 2006. Baseados na concepção de dialogismo de Bakhtin, analisamos o 
documentário	como	uma	ferramenta	de	enunciação	capaz	de	provocar	a	reflexão	sobre	a	crença	do	professor	
a	respeito	da	condição	de	aprendizagem	do	público-alvo	da	educação	especial	em	uma	perspectiva	inclusiva.	
Utilizamos	a	concepção	histórico-cultural	para	refletir	sobre	as	possibilidades	de	aprendizagem	dos	sujeitos	
surdos,	por	meio	da	análise	de	trechos	do	filme.	Recorremos	à	epistemologia	de	pesquisa	qualitativa	de	
Fernando	Rey,	para	produzir	informações	por	meio	de	questionário,	aplicado	aos	alunos	de	licenciatura	em	
educação do campo. Os dados apontam para a necessidade de fortalecer a discussão sobre a concepção 
do sujeito histórico e cultural, que aprende, e de romper com a perspectiva biologizante do processo de 
ensinoaprendizagem.
Palavras-chave: Concepção. Aprendizagem. Criança surda.

Documentário: ferramenta de enunciação

As	narrativas	audiovisuais	podem	ser	fictícias	ou	de	não-ficção.	No	caso	do	filme	de	ficção,	atores	e	atrizes	
encenam um papel delimitado por um roteiro e a qualidade dessa atuação se caracteriza pela melhor 
interpretação	de	personagens.	Nas	ficções	dos	atores	seguem	as	determinações	de	seus	diretores	em	uma	
relação	de	obediência	hierárquica.	A	sequência	de	ações	e	 falas	de	personagens	são	transformadas	em	
narrativas encenadas, que são criadas para satisfazer o desejo do criador.

O	cinema	de	não-ficção,	que	é	o	documentário,	trata	de	outra	dimensão	e	dinâmica	de	realização	das	
narrativas	audiovisuais.	Existe	uma	tendência	em	dizer	que	o	documentário	seria	a	réplica	do	real.	Segundo	
Nichols (2005), o documentário não é uma verdade ou uma cópia da realidade, mesmo que esteja associado 
às imagens reais capturadas de pessoas ou objetos. A história contada é uma representação da realidade por 
meio	de	atores	sociais	(NICHOLS,	2005).	A	não-ficção	atua	com	os	donos	de	suas	próprias	histórias	e	são	eles	
que decidem o que contam a respeito de si. A relação entre atores sociais e diretor não obedece às mesmas 
regras	do	cinema	de	ficção,	no	entanto	o	realizador	do	documentário	tem	o	poder	de	manipular	os	elementos	
capturados de uma determinada realidade e no processo de montagem, é ele quem decide como construir 
o	discurso.	Assim,	o	documentário	se	constitui	uma	narrativa	das	práticas	sociais,	uma	“representação	do	
mundo	em	que	vivemos”	a	partir	do	ponto	de	vista	de	seu	realizador	(NICHOLS,	2005,	p.47).

A	respeito	das	narrativas,	parte	das	histórias	contadas	sobre	os	povos,	nações,	raças	e	grupos	culturais	
estiveram	associadas	a	um	ponto	de	vista	único	e	hegemônico.	Movimentos	como	o	dos	estudos	culturais	
apresentaram	uma	contraposição	a	essa	visão	etnocêntrica.	Os	estudos	culturais	afirmam	que	a	narratividade	
é uma forma de subjetividade, que alude a construção de narrativas a um modo de vida coletivo produzido 
por sujeitos politicamente posicionados. A argumentação de que as histórias contadas são produzidas e não 
são objetos dados, prontos para serem consumidos, sustenta a proposta de narrativas contra-hegemônicas 
como	uma	possibilidade	de	participação	de	grupos	subalternos	na	produção	cultural,	por	exemplo,	na	
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produção	audiovisual	(JOHNSON,	2004).	Essa	questão	se	aplica	à	produção	de	narrativas	audiovisuais	de	
não	ficção	das	minorias,	 seja	pela	 televisão,	cinema,	vídeos,	celulares,	 internet,	meios	de	comunicação	
e	 informação	 interativos.	Stam,	ao	discorrer	 sobre	as	 teorias	aplicadas	ao	cinema,	enfatiza	que	 “(...)	os	
estudos culturais tentam abrir um espaço para vozes marginalizadas e comunidades estigmatizadas”. (2003, 
p.250).	Fundamentados	nessa	proposição,	apontamos	o	documentário,	uma	narrativa	de	não-	ficção,	como	
possibilidade enunciativa de surdos. O documentário ao criar uma representação da realidade utiliza imagens 
e sons para transformar esses elementos em uma voz, um enunciado. Ao representar o mundo por meio da 
manipulação de elementos da linguagem audiovisual, o autor escreve um discurso sobre o mundo (COMOLLI, 
2007;	NICHOLS,	2005).

A	significação	do	mundo	por	meio	do	gênero	documentário	está	consubstanciada	ao	caráter	dialógico	
constitutivo desse processo discursivo. Nichols vai enfatizar essa característica dialógica das narrativas não 
ficcionais	fundamentando-se	na	teoria	da	linguagem	de	Bakhtin.	Na	perspectiva	bakhtiniana,	a	linguagem	
é	um	processo	dialógico	cuja	função	é	essencialmente	comunicativa	(BAKHTIN,	1997).	A	condição	dialógica	
que constitui a linguagem é formada por uma unidade da comunicação verbal, que é o enunciado. Segundo 
o	autor,	a	fala	só	existe	na	discursividade	de	sujeitos	socialmente	posicionados	que	enunciam	produções	de	
sentidos,	visões	de	mundo,	pontos	de	vista.	Segundo	Bakhtin,	nessa	dinâmica	dialógica,	“	(…)	o	locutor	termina	
seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar à compreensão responsiva ativa do outro” 
(1997, p.294). Analisando o documentário nessa perspectiva, a ação do documentarista não é individual 
ou	resultado	de	seu	desejo	estético	e	criador,	senão	fruto	de	relações	dialógicas	entre	sujeitos	sociais.	Ao	
produzir um documentário e dizer ao mundo seu ponto de vista sobre um tema, o autor participa de um 
círculo dialógico onde o espectador reage e responde a esse enunciado audiovisual.

Compreendemos o ponto de vista do documentarista, na perspectiva bakhtiniana, como um elemento 
detonador da recursividade na interlocução, ou seja, ele constitui o discurso e faz repercutir o enunciado 
em	seus	espectadores	(BAKHTIN,	1997).	Essa	dialogia	da	linguagem	Bakhtiniana	é	histórico-cultural.	Nesse	
sentido, o locutor, em nosso caso, o realizador do documentário, produz o discurso a partir de suas vivências 
sociais	e	culturais	e	o	interloccutor	produz	significado	sobre	o	enunciado	apoiado	em	suas	vivências	e	história	
de	vida	(BAKHTIN,	1997;	SOBRAL,	2009).	Imbricada	a	esses	postulados,	que	a	voz	do	documentário	torna-se	
uma	voz	discursiva	localizada	em	uma	arena	ativa	de	contestação	social	(NICHLOLS,	2005).

A dialogia Bakhtiniana fala-nos de um efeito na interlocução que diz respeito às muitas vozes enunciativas 
no círculo da comunicação verbal, a polifonia (BRAIT, 2006). Nesse sentido, as possibilidades enunciativas no 
discurso audiovisual, além de polifônicas, correspondem a várias formas de diálogo, do autor/ espectador, 
autor/autor, autor / atores sociais, entre os personagens, personagens/ espectadores de uma escritura 
audiovisual.

Em 2006 tivemos a oportunidade de escrever uma narrativa audiovisual, atuando como diretora do 
documentário Aprendiendo a escucharte realizado em uma formação na Escola Internacional de Cinema 
e TV de Cuba- ECTV. O docuemntário é o resultado do trabalho de conclusão do curso de Realização de 
Documentários	em	San	Antonio	de	Los	Baños,	um	município	da	província	de	Havana,	Capital	de	Cuba.	Fui	
desafiada	a	buscar	personagens	pelas	ruas,	praças	e	tiendas1da	cidade.	Nesse	exercício	de	realização	de	
documentários, encontrei mais que uma história. Encontrei sentido na vida dos personagens Zaida e Victor, 
mãe	e	filho	que	nos	ensinam	a	escutar	a	voz	do	outro.	A	partir	do	desenrolar	dos	enunciados	do	documentário	
“Aprendiendo	a	escucharte”2, pretendemos discutir a concepção sobre as possibilidades de aprendizagem 
que	a	criança	surda	tem,	analisando	a	partir	da	perspectiva	histórico-cultural,	com	enfoque	nas	relações	
educador- educando.

1 Tiendas são lojas, mas no caso específico de Cuba,não representam as lojas comercias de países capitalistas.
2 Aprendendo a escutar-te é um documentário de dez minutos, resultado do curso de realização de documentário tutoriado pela pro-

fessora Belkis Vega. Direção de Ericler “Keka” Gutierrez.
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O documentário aprendiendo a Escucharte: a história e seus personagens

O	curta-metragem	conta	a	história	de	Zaida,	mãe	de	Victor,	um	menino	surdo	de	dez	anos.	O	filme	
enfoca	a	dor	da	mãe	ao	se	separar	do	filho,	porque	ele	precisa	ir	estudar	em	uma	escola	interna	durante	
a	 semana.	Nos	finais	de	 semana,	Victor	desfruta	do	ambiente	 familiar,	da	presença	do	avô,	do	 irmão	
e	da	mãe.	Algumas	 temáticas	perpassam	essa	narrativa,	quais	 sejam:	 inclusão,	preconceito,	exclusão,	
amor, respeito às diferenças, luta, educação. Dentre os temas da narrativa fílmica, objetivamos analisar a 
concepção dos adultos em relação às possibilidades de aprendizagem que a criança surda tem, em período 
de alfabetização.

A surdez na vida de Victor rompeu um percurso sonhado e desejado pela mãe. Zaida diz que quando o 
médico	lhe	informou	que	seu	filho	era	surdo	ela	respondeu	que	preferiria	ser	ela	a	surda	e	não	seu	filho.	
A aceitação da surdez é um momento difícil para a família. A interação por meio da comunicação é o 
processo	mais	prejudicado,	pois	95%	dos	surdos	nascem	em	famílias	de	pais	ouvintes.	Desde	a	infância	o	
surdo convive com a barreira na comunicação (FREEMAN et al, 1999).

Zaida escolheu aprender a língua de sinais cubana porque sentiu a necessidade de compreender o 
filho	e	saber	o	que	ele	pensa.	Victor	sente	vegonha	de	usar	a	língua	de	sinais	cubana	na	rua.	A	mãe	discute	
com	o	filho	dizendo	que	ela	fala	igual	a	ele.	Nesse	momento	entra	em	cena	outro	personagem	social,	
o presidente da associação de surdos da cidade. Seu enunciado carrega a luta pelo reconhecimento da 
língua	de	sinais	como	forrma	de	comunicação	legítima	entre	surdos.	Yoel	afirma	a	importância	dos	pais	
aprenderem a língua de sinais.

De acordo com Rodrigues (2009, p.26), pesquisadora da área de alfabetização de surdos, essa mediação do 
adulto é fundamental para o desenvolvimento das crianças surdas em processo de alfabetização. A autora, 
baseia-se	na	perspectiva	histórico	cultural	para	afirmar	que	“(…)	é	na	relação	da	mãe	com	a	criança,	que	os	
objetos	são	significados,	fazendo	surgir	a	palavra	ou	a	linguagem.”	Para	a	autora,	esse	processo	é	possível	ao	
surdo, se for considerada sua condição linguística diferente. Assim, a pesquisa aponta para a necessidade do 
uso da língua de sinais no ambiente escolar. O professor é o mediador que pode dar qualidade à aprendizagem 
das crianças surdas.

No	documentário,	a	mãe	de	Victor	demonstra	grande	preocupação	com	a	aprendizagem	do	filho,	motivo	
pelo	qual	ela	permite	que	o	filho	fique	privado	do	convívio	familiar.	Percebemos	um	conflito	gerado	na	fala	
dessa	personagem	social,	que	deseja	estar	com	o	filho,	mas	precisa	aceitar	o	fato	do	filho	ter	que	estudar:

Quando era muito novo se separou de mim. Com cinco anos começou em umqa escola, uma es-

cola interna, onde quem lhe dva um beijo? Quem passava a mão em sua cabecinha, me entende?  

É mais tempo na escola do que comigo, aqui em casa.

A	escola	tem	um	papel	preponderante	na	vida	comunitária.	As	famílias	depositam	confiança	no	trabalho	
pedagógico que é realizado nesse espaço de educação formal.

Após	organizar	o	uniforme	do	filho,	os	dois	caminham	pelas	ruas	de	San Antonio de Los Baños até ao 
ponto onde um ônibus escolar aguarda para levar as crianças surdas até a escola.Um beijo de despedida e 
Victor entra no ônibus. A cena do encontro entre ele e seus amigos surdos revela a liberdade que a língua 
de	sinais	proporciona	a	seus	falantes.	Nas	considerações	de	Zaida,	seu	filho	é	tímido	e	retraído.	Entretanto,	
o menino surdo que aparece na tela da projeção do documentário é outro. Dentro do ônibus, Victor é um 
menino alegre, comunicativo, um líder entre seus amigos.

Na	chegada	à	escola,	aproximadamente,	cem	crianças	surdas	se	encontram	em	uma	explosão	comunicativa.	
Lá uma cuidadora aguardava para encaminhar a entrada dos alunos naquela tarde de domingo. A cuidadora 
é	mais	uma	personagem	nessa	narrativa	que	nos	ajuda	a	discutir	as	concepções	de	aprendizagem	para	as	
crianças surdas.
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O diálogo

A	 fim	de	analisarmos	as	 concepções	 sobre	as	 crianças	 surdas	 e	 suas	possibildiade	de	aprender,	
transcrevemos o trecho do diálogo construído entre os três personagens: Zaida, a cuidadora e Yoel. A cuidadora 
não é a professora de Victor. Ela tem uma função secundária na escola e a sua fala não representa a política 
educacional cubana, pois o documentário não trata dessa questão. No entanto, seu enunciado permite-nos 
refletir	sobre	como	a	escola	e	os	diferentes	sujeitos	da	educação	estão	construindo	representações	sobre	as	
crianças surdas.

Para iniciar o diálogo entre os personagens a entrevistadora pergunta à cuidadora o que ela pensa do 
desenvolvimento	profissional	dos	surdos,	uma	vez	que	eles	estudam	naquela	escola.

Cuidora:	Profissionais,	profissionais	não	podem	ser	porque	são	surdos.
Mãe: Eles podem tudo, depende deles e dá ajuda que lhes dêem.
Cuidadora: No podem porque não tem essa base, não podem chegar um pouquinho mais adiante.
Yoel: Corta
Cuidadora: As meninas podem ser cabelereiras. Os meninos podem ser pedreiros somente até aí.
Mãe: Não quero que ele seja pedreiro, sapateiro, pois isso a maioria dos surdos fazem. Quero para ele 
outra coisa. Sei que ele pode.

O discurso da cuidadora

Cuidora:	Profissionais,	profissionais	não	podem	ser	porque	são	surdos.

A cuidadora da escola de Victor está posicionada na rua em frente à escola. O enquadramento em plano 
americano,	um	plano	mais	aberto,	socialmente	amplo,	identifica	a	personagem,	seu	contato	com	as	crianças	
surdas.	Ela	diz	que	as	crianças	surdas	não	possuem	base	para	serem	profissionais.	A	respeito	dessa	perspectiva	
limitadora das potencialidades de aprendiagem direcionadas à criança surda, Silva e et al discutem a 
necessidade	de	rompermos	com	a	visão	fragmentada	sobre	o	insucesso	escolar	pautado	por	uma	“(…)	pobre	
concepção de homem como um ser reduzido a um organismo individual cujo funcionamento e insucessos 
podem	ser	explciados	a	partir	de	suas	prórpias	características(…)”.	(SILVA	ET	AL,	2008:p.416)

A representação que a cuidadora tem sobre Victor, uma criança surda em processo de alfabetização, 
dialoga com a realidade evidenciada por Rodrigues (2009). Analisando a apropriação da escrita por 
crianças	surdas,	em	uma	escola	pública	do	município	de	Vitória-ES,	Rodrigues	denunciou	a	falta	de	proposta	
educacional	para	a	aluna	surda	matriculada	em	uma	série	de	alfabetização.	A	aluna	sentava	na	última	
carteira da sala de aula, sem material didático. Diferente dos demais colegas de sua idade, que interagiam 
no processo por meio do diálogo com o professor e por meio da interação com os objetos educacionais, por 
exemplo	utilizando	o	livro	didático,	a	criança	analisada,invisibilizada,	passava	o	dia	sem	produzir	e	sem	o	
direito de usar o livro didático como os demais. De acordo com os dados da pesquisa, a escola orientou a 
mãe	da	aluna	a	devolver	o	livro,	explicando	que	ela	não	iria	utiliza-lo.	O	que	a	pesquisadora	denunciou	pode	
ser	explicado	pelas	palavras	da	cuidadora	do	documentário:

“Profissionais	eles	não	podem	ser,	pois	não	têm	essa	base	para	chegar	um	pouco	mais	adiante”.

Inferimos que o cotidiano limitador no processo ensinaprendizagem é resultado da crença de que o sujeito 
não aprende.

O discurso da mãe

Mães: Eles podem tudo, depende deles e dá ajuda que lhes dêem.

Zaida está sentanda em uma cadeira na sua sala. O enquadramento em primeiro plano particulariza sua 
história.	Por	meio	de	uma	fresta	na	janela	a	mãe	conecta-se	às	ações	do	filho,	que	brinca	na	rua.	A	mãe	de	
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Victor	responde	a	esse	determinismo	biologizante.	Zaida	replica	dizendo:	“Eles	podem	tudo,	depende	deles	
e da ajuda que lhe dêem.”

A perspectiva histórico-cultural permite-nos compreender o desejo de Zaida. A relação que a personagem 
faz	entre	a	ação	do	filho	e	dos	profissionais	que	possam	ajudar-lo	significa,	na	perspectiva	vigotskiana,	uma	
intervenção consciente na vida do sujeito histórico-cultural, crendo em suas potencialidades para aprender. 
Para	Vogotski	(1998,	p.130),	existe	uma	interação	contínua	entre	desenvolvimento	e	aprendizagem.O	autor	
enfatiza	que	“(…)	o	único	tipo	positivo	de	aprendizagem	é	aquele	que	caminha	à	frente	do	desenvolvimento,	
servindo-lhe	de	guia”.	Na	perspectiva	Vigotskiana	a	presença	qualificada	de	um	adulto	na	vida	da	criança,	
oferecendo um ambiente interventivo de aprendizagem, é imprescindível para que haja desenvolvimento. Para 
o	autor,	“	O	que	a	criança	é	capaz	de	fazer	hoje	em	cooperação,	será	capaz	de	fazer	sozinha	amanhã”	(p.	129).

Rodrigues (2009) enfatiza que se essa mediação não acontecer, o sujeito que aprende não pode passar 
para um nível superior de aprendizagem. O salto qualitativo se dá por meio da colaboração com o Outro 
em um momento que Vigotki denominou de Zona de desenvolvimento prozimal-ZDP. A ZDP pode ser 
compreendida como o momento que que o sujeito se apropria de conhecimentos que foram possíveis por 
meio	dessa	mediação,	 realizada	nas	 relações	entre	os	 indivíduos.	Diferente	do	cotidino	árido	do	ensino	
regular, Rodrigues apresenta em sua pesquisa o trabalho realizado com crianças em atendimento educacional 
especializado. O AEE ofereceu ao aluno pesquisado a possibilidade de desenvolvimento partindo de atividades 
de alfabetização. Segundo Rodrigues (2009, p.184):

Os dados revelaram que as possibilidades de CAS, em frente à tarefa de produção, só se concre-
tizaram numa atividade dialógica, em que ele se constituiu sujeito do seu discurso. CAS escreveu 
porque tinha sobre o que escrever. A sua produção estava ancorada em um tema que ele viven-
ciou,	apoiado	em	sua	experiência.

Essa análise só foi possível, porque CAS encontrou no espaço escolar, o Outro, professor, que preparou 
uma atividade por acreditar nas possibilidades do sujeito que aprende. Para a personagem Zaida, Victor, a 
exemplo	de	CAS,	poderá	mais	se	a	ele	forem	dadas	as	condições	de	aprendizagem.

O presidente da associação de surdos

Cuidadora: No podem porque não tem essa base, não podem chegar um pouquinho mais adiante.
Yoel: Corta.

Yoel aparece em um enquadramento que possibilita o movimento até à ^camera. Nesse movimento 
constante, o personagem representa a superação e a luta contra o preconceito. Ele diz: Corta. É um pedido 
de	basta	aos	impedimentos	impostos	às	crianças	surdas,	significando	uma	intervenção	negativa	ao	enunciado	
da monititora. Aprendiendo a escucharte	reafirma	uma	das	funções	do	documentário	que	segundo	Comolli:

No	se	trata	de	hacer	imagenes,	se	trata	de	escuchar.	Aquellos	a	quienes	se	filma	son	em	principio	

tomados segun sus palabras y es com esas palabras, com su lengua y su palabra, que se saben captados 

por la câmara. Toma de imágenes, sí, que es vivida como uma toma de lenguage. (Comolli, 2007).

Como disse Comolli, tomar os personagens segundo suas palavras e captá-los com a câmera é captar um 
fragmento de suas realidades. Em espanhol e em língua de sinais cubana, os outros que rodeiam a vida de 
Victor	se	colocam	aqui	e	nos	impulsionam	a	uma	reflexão	sobre	o	olhar	que	assumimos	frente	aos	diferentes.

O diálogo continua

Cuidadora: As meninas podem ser cabelereiras. Os meninos podem ser pedreiros somente até aí.
Mãe: Não quero que ele seja pedreiro, sapateiro, pois isso a maioria dos surdos fazem. Quero para ele 
outra coisa. Sei que ele pode.
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Refletir	sobre	o	que	cada	personagem	desse	documentário	produz	em	termos	de	sentido,	na	formação	
de	Victor,	pode	nos	levar	a	uma	identificação	do	que	pode	acontecer	com	alunos	surdos,	ouvintes	ou	sem	
nenhuma	diferença	ou	dificuldade	aparente.	A	escola	é	o	espaço	principal	onde	a	interação	e	a	relação	com	
o	outro	desencadeiam	uma	série	de	questões	do	desenvolvimento	 infantil	e	da	aprendizagem.	Segundo	
Vigotski	(1997,	118)	“En la educación preescolar, en la casa infantil, es donde se coloca el fundamento de toda 
la labor educativa futura, en particular de la enseñanza del lenguagem.”3 Nessa visão, os limites impostos 
pelo ambiente social na educação infantil poderão interferir o futuro educacional das crianças surdas. Para 
a cuidadora, o futuro das criaanças surdas está fadado ao trabalho técnico e manual. Não desconsidrando 
o valor dos diferentes tipos de trabalho que constituiem as sociedades, arguementamos que não cabe ao 
adulto impor até onde a criança surda pode chegar. A análise da cuidadora está fundamentada na concepção 
que lea tem sobre a surdez.

Dicutindo as possibilidades das crianças surdas e das crianças cegas, em sua obra intitulada defectologia, 
Vigotski critica a prática de limitar o sujeito que parender pela sua condição biológica. O	autor	afirma	que:

Es	preciso	plantear	y	entender	el	problema	de	la	deficiencia	infantil	en	la	psicologia	y	la	pedago-

gia como un problema social., que anteriormente no se captaba y solia considerase secundario y 

derivado, en realidad resultya ser primario y fundamental. ( VIGOTSKI,1997, p.118)

Ampliando a rede de interlocução

O documentário foi veiculado em uma das aulas da disciplina Educação e Inclusão, para alunos da 
licenciatura	em	educação	do	campo	da	Universidade	Federal	do	Espírito	Santo.	Após	assistirem	ao	filme	e	
discutirem	as	percepções	sobre	o	filme,	os	alunos	responderam	a	um	questionário.	Trinta	alunos	participaram	
da pesquisa, por meio de um questionário. Destes, três não responderam. Desse modo serão analisados 27 
questionários.	A	exibição	do	filme	como	uma	ferramenta	motivadora	e	a	aplicação	de	questionário	com	
perguntas subjetivas estão fundamentadas na epistemologia de pesquisa qualitativa de Gonzales Rey 
(GONZÁLEZ REY, 2005). De acordo com o autor, o processo de pesquisa deve acontecer em uma perpectiva 
dialógica	e	comunicativa.	Os	instrumentos	devem	estar	organizados	a	fim	de	que	a	produção	da	informação	
seja realizada considerando o sentido subjetivo dos participantes. O sentido subjetivo é uma das categorias 
da teoria da Subjetividade de González Rey (2006). Segundo esse autor sentido subjetivo:

“representa	um	sistema	simbólico-emocional	em	constante	desenvolvimento,	no	qual	cada	um	des-

ses aspectos se evoca de forma recíproca, sem que um seja a causa do outro, provocando constantes 

e	imprevisíveis	desdobramentos	que	levam	a	novas	configurações	de	sentido	subjetivo”	(p.34).

Rey discute que os instrumentos devem ser selecionados e criados pra que o sentido subjetivo compareça 
no processo de pesquisa.

Questionário

 1. Qual a concepção que cada adulto tem da criança?
  • Mãe
  • Cuidadora
  • Presidente da associação
 2. Quem é essa criança para você?
 3. Que possibilidades ela tem?
 4. Relembre uma fala dirigida a você que tenha marcado sua vida. Se desejar, escolha uma imagem para 

representar esse discurso.

3 Na educação pré escolar, na escola de educação infantil, é onde se coloca o fundamento de todo trabalho de educação do futuro, em 
partiular do ensino da linguagem.
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Resultados e análise

O	questionário	foi	elaborado	com	a	finalidade	de	compreender	a	concepção	que	alunos	em	formação	
para	a	atuação	na	perspectiva	da	educação	 inclusiva	 têm	do	sujeito	que	aprende.	Para	essa	finalidade,	
selecionamos	as	três	últimas	perguntas	para	análise.

Quem é essa criança para você?

Respostas Participantes

Tem diferenças em relação a outras crianças, mas se tiver ajuda, terá uma vida normal. 10

Igual a todas as crianças, uma criança normal, criança com sonhos e qualidades, 
potencial	inexplicável,	capacidade	interna	de	aprendizagem

17

A perspectiva biologizante aparece na maior parte das respostas dos alunos. A compreensão de que a 
criança possui uma capacidade intena capaz de torná-la igua às demais crianças é preocupante cobsiderando 
que	os	alunos	serão	futuros	professores.	A	ideia	romantizada	sobre	a	pessoa	com	deficiência	também	aparece	
em	grande	número	de	respostas.

Em outra via, uma quantidade menor de alunos conseguiu relacionar as diferenças da criança surda com 
a inttervenção do meio social para que possa ter uma vida normal.

Que possibilidades ela tem?

Respostas Participantes

Várias possibilidades, depende dele e da ajuda que receber 4

Todas as possibilidades, se tiver apoio 6

Todas as possibilidades, com limitação 1

Direito à aprendizagem 1

Todas, depende dele 8

Ser o que quiser 4

Na escola não tem possibilidade. Na sociedade, de ser um menino normal 2

Mesmos resultados que uma criança normal 1

As respostas à segunda pergunta seguem o padrão observado na primeira pergunta. Ainda são muitos 
alunos em formação que depositam no sujeito que aprende a responsabilidade por sua aprendizagem.

O	mesmo	número	de	respostas	apontam	para	a	ação	do	meio	social,	como	propulsor	das	possibilidades	
da criança.

Relembre uma fala dirigida a você que tenha marcado sua vida. Se desejar, escolha uma imagem para 
representar esse discurso.

Respostas positivas

Da roça conquistou uma vaga na 
universidade, tenho orgulho de você.
Você pode conquistar o que quiser.
Você foi aprovada!

Respostas negativas

Você é burro
Você não consegue
Você é da roça, não serve pra estudar
Você	tem	que	casar	e	ter	filhos
Tem	deficiência.	tem	que	ficar	em	casa
Você desiste sempre

Não respondeu 
a pergunta 
ou respondeu 
colocando	exemplos	
de outras pessoas 
ou usou frases 
genéricas 

7 14 6
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A	última	pergunta	teve	o	objetivo	de	fazer	com	que	os	alunos	se	colocassem	no	lugar	do	personagem	Victor	
atou	a	experiência	de	ser	víitima	de	um	olhar	de	preconceito,	de.	A	maioria	dos	participantes	relescrédito	
so	bre	suas	potencialidades.	Ao	se	colocarem	no	lugar	da	criança	surda,	esses	participantes	podem	refletir	
sobre sua futura ação no trabalho pedagógico com crianças surdas e com outras diferenças. A escola é um 
dos	espaços	em	que	uma	ação	pedagógica	significativa	pode	produzir	sentido	subjetivo	para	motivar	a	
aprendizagem (GONZÁLEZ REY, 2006).

Considerações finais

A concepção que os adultos têm sobre a aprendizagem da criança surda é um elemento fundamental para 
proporcionar a aprendizagem e consequentemente garantir as possibilidades de desenvolvimento. A voz do 
documentário,	a	voz	dos	alunos	do	curso	em	Educação	do	campo	e	a	voz	desse	relato	de	experiência	formam	
um	fluxo	discursivo	intenso	para	análise	e	reflexão	sobre	a	aprendizagem	de	crianças	surdas	e	de	qualquer	
criança	em	processo	de	alfabetização.	Frente	ao	grande	número	de	alunos	em	formação	com	a	ideia	de	que	
as	condições	internas	da	criança	e	sua	própria	capacidades	são	fatores	marcantes	para	o	desenvolvimento,	
faz-se necessário repensar a formação de professores para atuarem na educação inclusiva, no sentido de 
desconstruir esse tipo de concepção.
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“Educação e emancipação”: a fila dos que não sabem ler

Marcele Cristina Teixeira Barbosa
Universidade Federal Fluminense – UFF

Resumo: Este	 trabalho	 tem	por	objetivo	problematizar	o	conceito	de	 “emancipação”	por	um	momento	
microbiótico em que a educação se realiza, qual seja, o meu fazer e o meu pensar sobre alfabetização, 
diversidade	e	inclusão,	no	contexto	do	Atendimento	Educacional	Especializado	(AEE).	Para	tanto,	traremos	a	
baila um caso singular e alguns fragmentos teóricos do debate intitulado Educação e Emancipação, empreendido 
por	Theodor	Adorno	e	Hellmut	Becker	para	rádio	do	Estado	de	Hessen,	no	livro	sobre	o	mesmo	título.
Palavras-chave: Educação. Emancipação. Saber

 “A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha  concepção inicial de 

educação. Evidentemente não é a assim chamada modelagem de pessoas, porque 

não temos o direito de modelar as pessoas a partir do seu exterior; mas também 

não a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi 

mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira.

 Isto seria inclusive da maior importância política”

            Adorno

A	escolha	do	fragmento	adorniano	é	para	referendar	a	nossa	opção	por	trabalhar	com	os	“sujeitos	
cotidianos”1	que	não	se	deixam	modelar	por	ideias	preestabelecidos;	sujeitos	que,	ao	antecipar	e	acolher	
suas	 “características	de	coisa	morta”,	desafiam	as	práticas	pedagógicas	 instituídas	e	criam,	portanto,	
possibilidades	[políticas]	“para	que	a	educação	seja	uma	educação	para	a	contradição	e	para	a	resistência”	
(ADORNO, 1995, p.183).

Dessa	feita,	este	trabalho	tem	como	intuito	fazer	um	exercício	reflexivo	sobre	“a	experiência	formativa”	
de uma menina de dez anos de idade, a partir de alguns fragmentos teóricos do debate intitulado Educação 
e	Emancipação,	empreendido	por	Theodor	Adorno	e	Hellmut	Becker	para	rádio	do	Estado	de	Hessen,	no	livro	
sobre o mesmo título2.	Apesar	de	o	filósofo	alemão	não	ter	se	debruçado	especificamente	sobre	a	temática	
educacional	há,	no	seu	legado	teórico,	um	campo	fecundo	para	nos	auxiliar	a	pensar	porque	ainda	podemos	
falar	em	“emancipação	do	sujeito”.

Os escritos do autor nos fez pensar, por um lado, numa educação política comprometida com o 
desenvolvimento de uma consciência democrática e com as mudanças sociais concretas. Sua argumentação 
positiva, sobre uma formação cultural viva – que compreenda o conhecimento histórico do problema, 
associando-o	a	uma	consciência	diversificada	e	a	uma	autorreflexão	crítica,	nos	aproximou	muito	dos	escritos	
de	Paulo	Freire	(1989,	1996,	2011).	Por	outro,	os	perigos	de	uma	educação	planificada,	retórica	e	modeladora,	
que	ajuda	a	fomentar	a	organização	social	heterônoma	e	o	indivíduo	subjugado,	para	quem	nada	resta	“senão	
se	adaptar	à	situação	existente,	se	conformar”	(ADORNO,	1995,	p.43),	nos	lembrou	da	ideia	do	“saber	único”	
e	monocultural.	Assim,	caberíamos	questionar,	ainda:	como	empreender	uma	“consciência	verdadeira”	no	
sujeito se a educação, por si só, seria impotente para lutar contra a totalidade da ordem econômica e do 
saber monopolizado?

1 Refiro-me ao trabalho que empreendo com crianças num centre de Atendimento Educacional em que atuo como pedagoga. Trata-se de 
crianças, jovens e adolescentes com deficiência (circunstanciais ou reais), transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, estigmatizadas por um laudo médico.

2 O livro Educação e Emancipação é uma obra póstuma, resultado de quatro conferências redigidas pelo próprio Adorno para impressão 
e quatro conversas com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach, no período de 1959 a 1969, a saber: O que significa elaborar o passado; 
A filosofia e os professores; Televisão e Formação; Tabus a cerca do magistério; Educação após Auschwitz; Educação – para quê?; A 
educação contra a Barbárie e Educação e emancipação.
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Doravante,	entre	os	lados	referido	acima,	encontramos	uma	brecha	para	a	transformação:	“aquele	que	quer	
transformar provavelmente só poderá fazê-lo na medida em que converter a impotência [social], ela mesma, 
juntamente com a própria impotência [pessoal],em um momento daquilo que ele pensa e talvez também 
daquilo	que	ele	faz.”	(idem,	185).	Ora,	diante	de	um	“mundo	administrado”	pelo	capital	e	pela	tecnocultura,	
qual seria o momento de nos refazer como potência?

Evidentemente que me falta competência teórica para formular uma resposta à altura de tal 
questionamento que pode ser retrocedido, ao menos, desde Kant. O que vou fazer é tentar pensar a 
emancipação por um momento microbiótico em que a educação se realiza; por um momento cotidiano da 
minha	própria	“experiência	viva”,	qual	seja,	o meu fazer e o meu pensar. Dessa feita, estou convicta de que 
“a	imagem	do	caso	singular	e	excepcional	busca	iluminar	o	que,	via	de	regra,	se	oculta	na	normalidade	da	
existência,	sobretudo	quando,	como	ocorre	em	nossos	dias,	o	caso	excepcional	tende	a	tornar-se	a	regra,	
confundindo-se	com	ela	num	permanente	estado	de	exceção”.	(CHIARELLO,	2007,	p.191).

A fila dos que não sabem ler: o caso Sabrina

	 “se	alguém	aspira	a	tornar-se	universal,

 diz Tolstoi, deve falar de usa aldeia”

    Muniz Sodré

Conheci Sabrina, aos dez anos de idade, em agosto de 2015 quando ela começou a frequentar o Centro de 
Atendimento Educacional Especializado3 (CAEE/Sul) em que trabalho. Naquele ano ela estava matriculada 
no	terceiro	ano	do	ensino	fundamental,	numa	escola	pública	municipal	próximo	à	sua	residência.	Como	a	
proposta	pedagógica	do	nosso	espaço	é	transversalizada	pelo	lúdico	tivemos,	no	nosso	primeiro	encontro,	o	
desafio	de	montar	quebra-cabeças.	Não	foi	uma	atividade	previamente	planejada,	nós	entramos	em	uma	sala	
onde	um	grupo	de	adolescentes	havia	acabado	de	encerrar	uma	oficina	com	este	material.	Pude	observar	os	
olhos	brilhantes	e	o	sorriso	largo	de	Sabrina	ao	se	deparar	com	todas	aquelas	caixas	por	sobre	a	mesa:	“isso 
tudo é seu? vamos montar isso? qual posso pegar?”. Ela nem se quer esperou eu me apresentar ou dizer sobre 
os	motivos	pelos	quais	estávamos	ali.	Atirou-se	na	exploração	tátil	e	visual	das	cores	e	dos	personagens,	em	
sua	maioria	da	Turma	da	Mônica.	Demorou-se	um	pouco	nesta	tarefa,	corria	seus	dedos	nas	bordas	das	caixas,	
trocava-as	de	lugar:	pegava	uma,	olhava	e,	em	seguida	empilhava	de	acordo	com	o	tamanho	e/ou	número	
de peças. Aquelas que estavam mais usadas e um pouco rasgadas ela foi separando e foi enfática ao dizer: 
“tem que passar durex nestas daqui, senão vai acabar de rasgar”. A essa altura eu já estava sentada no chão 
aguardando-a, quietinha, admirando sua capacidade de organização e perspicácia, pensando sobre qual teria 
sido	o	motivo	do	seu	encaminhamento	e,	consequentemente,	sobre	como	os	“segredos	internos”	de	Sabrina	
mobilizariam	o	meu	“eu	cognoscente”.	Não	sei	dizer	quanto	tempo	fiquei	esperando	até	ouvir,	“e se eu não 
saber montar”. Naquele momento, recordo-me, eu respondi aos meus próprios pensamentos: “eu também 
não sei”… Mais	tarde	tomei	conhecimento	da	queixa	escolar	endereçada	à	Sabrina:	“a alunanão organiza as 
tarefas e não mantém a atenção em atividades que necessitem de esforço mental, ela não compreende a 
natureza alfabética do sistema da escrita, não decodifica as letras, não reconhece os numerais de 0 a 100 e 
não efetua operações de somar e subtrair”.

3 No município de Juiz de Fora, Minas Gerais, há quatro Centros que são localizados nas regiões leste, sudeste, sul e no centro da cidade. O 
projeto político-pedagógico dos CAEE’s contemplam atividades de oficinas pedagógicas, estimulação essencial, AEE e de fonoaudiologia, 
sempre no contra turno escolar. O Objetivo geral dos Centros de AEE’s, expresso por decretos e portarias, é fazer “atendimento aos 
estudantes público alvo da educação especial, crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, matriculados em classes comuns de ensino regular, que não tenham o AEE nas salas de recursos multifuncionais da 
própria escola ou de outra escola de ensino regular da rede pública”. Ver, nota técnica, nº 055/2013/MEC/SECADI/ DPEE.
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Diante	deste	“parecer	avaliativo”	imaginei	que	estivéssemos,	mais	uma	vez,	diante	de	algum	“transtorno	de	
aprendizagem”	ou	mesmo	de	alguma	deficiência	não	diagnosticada.	No	entanto,	não	parava	de	me	questionar,	
como uma criança que consegue estabelecer um diálogo coerente, com um padrão de vocabulário compatível 
para	a	faixa	etária,	demonstrando	destreza	e	criatividade	para	as	brincadeiras	e	os	jogos	de	linguagem,	bem	
como para montar quebra-cabeças4,	pode	ser	 taxada	como	aquela	desprovida	de	atenção	para	realizar	
tarefas	que	exijam	“esforço	mental”?	Acaso	as	“categorias de entendimento” de Sabrina só funcionariam fora 
do	contexto	escolar?	Ou,	talvez,	o	esforço	mental	a	que	se	refere	a	professora	é	circunscrito,	por	exemplo,	às	
atividades	de	codificação/decodificação	da	linguagem	escrita?

De	fato,	no	decorrer	dos	encontros	com	Sabrina,	fui	percebendo	suas	dificuldades	para	as	questões	ligadas	
à	alfabetização	escolar.	Ela	conseguia	diferenciar	desenhos,	letras	e	números;	sabia	dizer	algumas	letras	do	
seu	nome	próprio,	quando	grafada	na	letra	“palito”,	contudo	não	as	reconhecia	em	outras	palavras.	Era	uma	
boa	copista	e	uma	excelente	leitora	de	imagens,	mas	recusava-se	a	fazer	registros	espontâneos	dos	mesmos.	
Sabrina demostrava certa rejeição às atividades com papel e lápis (o que é sempre muito comum nas crianças 
que são encaminhadas para o CAEE/Sul). Até dos desenhos ela se esquivava.

O	que	mais	achava	excepcional	na	Sabrina	era	a	sua	capacidade	de	expressão	e	de	consciência	de	si;	
conseguia articular-se de maneira a convencer seu interlocutor, mesmo quando a situação não lhe era 
favorável; conseguia verbalizar com veemência aquilo que a incomodava. Além disso, ela tinha prazer de 
falar	sobre	a	rotina	escolar	e	sobre	seus	“não	saberes”;	falava	também	sobre	como	ajudava	sua	mãe	nas	
tarefas cotidianas da casa e no cuidado com os irmãos mais novos.

Cerdo dia, chegou menos eufórica do que o habitual, não se interessou pelas atividades propostas por mim 
ou pelos seus colegas; também não quis pegar sua boneca favorita e trocar-lhe as roupas. Estava visivelmente 
desmotivada e quieta, até que, de repente, proferiu em alto e bom tom, dando de ombro: “também, não me 
importo em continuar na fila dos que não sabem ler...”. Os segundos que se passaram depois que essas palavras 
saíram	da	boca	de	Sabrina	ainda	fazem	eco	aos	meus	ouvidos.	Mais	tarde,	ela	me	explicou	um	pouco	melhor	
o	motivo	daquela	sua	tristeza	passageira	e	de	como	funcionava	essa	tal	“fila”:

…	Assim,	eu	não	sei	ler	mesmo	e	é	por	isso	estou	aqui,	né?	E	eu	estou	achando	ótimo	ficar	aqui…	e...	

não	sei	porque	não	consigo	ler,	Mas,	também	não	sei	se	eu	quero	aprender	agora…	tô	aprendendo	

uma	porção	de	coisa	e,	quem	sabe	eu	aprendo	ler	aqui…	lá	eu	não	consigo	…	e	a	fila…	é	assim,	lá	

na	sala	não	tem	jeito	de	sentar	em	outro	lugar	e	cada	um	tem	a	sua	carteira	…	por	exemplo,	a	tia	

passa	matéria	no	quadro	pra	turma	toda,	menos	pra	minha	fila	que	fica	eu,	a	Rayanne,	o	Jeffer-

som,	o	Lucas	e	o	Emersom…	é	a	fila	do	cantinho	da	parede,	agente	usa	livro	e	folha	separada…	de	

vez	enquando	a	ti	passa	no	quadro	algumas	coisas	só	pra	gente…	isso	é	a	fila	de	quem	não	sabe	

ler, entendeu? E a tia me falou hoje de manhã que eu vou continuar sendo aluna dela o ano que 

vem…	primeiro	eu	fiquei	chateada	mas	agora	já	vi	que	foi	melhor,	porque	aí	eu	continuo	aqui…

O	caso	Sabrina	pode	 ser	um	exemplo	de	como	os	mecanismos	 repressivos	e	homogenizadores	da	
escolarização	obrigatória	podem	fazer	surgir,	no	“individuo	contingente”,	um	sentido	originário	de	ser/estar	
no mundo e uma economia da reapropriação: ela incorporou o discursivo que lhe foi atribuído, aquilo que 
ela não é	–	alfabetizada	–	para	se	reinventar	nas	suas	próprias	contradições.	Permanecer	na	fila	dos	que	não	
sabem ler, por mais um ano letivo, era irrelevante porque, contra a rigidez de uma alfabetização abstrata que a 
condenava, ela busca um outro lugar; um espaço-tempo para pensar outras as possibilidades de ser e de fazer 
diferente. Ora, quando Sabrina encontra uma maneira de aceitar e de resistir, simultaneamente, às tiranias 
que lhe são impostas pela razão instrumental, ela não estaria jogando o jogo da dialética da emancipação?

4 Apesar do medo de errar e nunca ter montado um quebra-cabeça antes, Sabrina foi organizando estratégias de resolução de problemas, 
aumentando gradualmente o número de peças e, consequentemente, de dificuldade.
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Sabrina	obedecia	as	regras	institucionais	da	escola	e	deixava-se	levar	pela	regulamentação	minuciosa	
dos seus horários e tempos, bem como pela repetição mecânica das atividades de escrita. Dentro da escola 
sentia-se	acuada	em	demonstrar	sua	maneira	de	pensar	sobre	a	escrita	ou	sobre	como	vivenciava	a	sua	“leitura	
do	mundo”	(FREIRE,	1982).	No	entanto,	quando	teve	a	oportunidade	de	experienciar	um	espaço	pedagógico	
mais	livre,	ela	passou	a	reconhecer	algumas	das	suas	limitações,	desafiando-as…

“Talento e aprendizado”: por uma educação desafiadora

	 “o talento não se encontra previamente configurado nos homens, mas que, em seu 

desenvolvimento, ele depende do desafio a que cada um é submetido. Isto quer 

dizer que é possível conferir talento a alguém.”

     Hellmut Becker

Nos	últimos	anos,	pesquisadores	da	área	da	educação	vêm	abordando	temas,	nos	mais	variados	campo	de	
estudos,	a	fim	de	problematizar	e	compreender	criticamente	porque	as	escolas	brasileiras	ainda	fracassam	
na tarefa de garantir o direito de todos os alunos à alfabetização5? Não raro, as práticas pedagógicas 
disseminadas	pela	educação	instrumental,	calcada	na	imagem	de	uma	“ideologia	do	talento”,	contribuem	
sobremaneira para alimentar as estatísticas do fracasso escolar, especialmente nas camadas populares. Tal 
ideologia é calcada nas desigualdades de classes e pode ser caracterizada, no interior das salas de aula, por 
práticas pedagógicas repressivas e homogeneizadoras. Ou seja, práticas que fomentam uma escola para 
poucos; uma escola onde não se consegue romper com os processos de silenciamentos: do corpo, da palavra, 
da mente, da vontade e da própria comunidade (FLEURI, 2011). Numa escola para poucos as possibilidades 
de disseminar talentos, especialmente os intelectuais, diminuem sobremaneira.

Esta concepção de escola acaba por produzir, ainda que de maneira inconsciente, uma multiplicidade de 
Sabrinas6 e uma relação com o saber pautada na opressão, na falta, na ideia de que alguém não possui algo. 
Quando atuamos nesta lógica, assumimos a necessidade de uma educação bancária onde

o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda 

numa	das	manifestações	instrumentais	da	ideologia	da	opressão	–	a	absolutização	da	ignorân-

cia, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra 

sempre	no	outro.	O	educador,	que	aliena	a	ignorância,	se	mantêm	em	posições	fixas,	invariáveis.	

Será sempre o que sabe...” (FREIRE, 2011, p.81).

Assim, para caminhar rumo a maioridade esclarecida faz-se necessário pressupor uma critica permanente. 
Dessa	feita,	como	pensar,	ainda,	em	uma	educação	para	emancipação,	num	contexto	individual,	quando	as	
singularidades	culturais	e/ou	biológicas	dos	sujeitos	vão	se	transformando,	paulatinamente,	em	“problemas	
de	aprendizagem”	e,	até	mesmo,	em	“deficiências”?	O	que	fazer	com	a	Sabrina,	a Rayanne, o Jeffersom, o 
Lucas e o Emersom que	não	conseguem	êxito	na	alfabetização7?

A	maioria	dos	casos	que	são	encaminhados	para	o	CAEE/Sul	versam	sobre	as	dificuldades	do	processo	
de alfabetização. Pelo que acompanhamos no cotidiano das salas de aulas regulares8, o domínio do código 

5 Estamos corroborando com Freire para quem a alfabetização não se restringe ao ensino da palavra, sílaba ou letra. Trata-se de “um 
ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador.” (FREIRE, 1989)

6 Atualmente estamos atendendo cento e vinte e duas crianças, adolescentes e jovens entre dois e dezoito anos.
7 É possível perceber o esforço do MEC em implementar ações e programas, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 

para afirmar o compromisso entre Governo Federal, estados, municípios e entidades da sociedade civil para alfabetizar crianças até, 
no máximo, oito anos de idade, ao final do ciclo de alfabetização.

8 Em consonância com o que é estabelecido na nota técnica nº 9/2010/SEESP, que dispõe como uma das funções dos Centros de AEE e 
dos professores de AEE, “a interface com as escolas de ensino regular, promovendo os apoios necessários que favoreçam a participação 
e a aprendizagem dos alunos nas classes comuns, em igualdade de condições com os demais alunos”
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escrito	dá-se	de	maneira	mecânica	e	desvinculada	das	experiências	vivenciadas	pelos	alunos,	tornando-
se um procedimento automatizado para alguns, traumatizante para outros ou, como é o caso da menina 
Sabrina,	uma	maneira	de	se	reinventar	diariamente;	de	não	deixar-se	homogeneizar,	apesar	da	padronização	
empreendida	pelo	“todo	social	e	suas	condições	objetivas”.	De	um	jeito	ou	de	outro,	a	questão	formulada	por	
Adorno,	continua	latente:	por	quais	caminhos	a	educação	escolar	deve	conduzir	as	novas	gerações?	Como	
podemos	demolir	o	“fetiche	do	talento”	e	sua	clara	vinculação	com	milhares	de	crianças,	jovens	e	adultos	
que são invisibilizados na fila dos que não sabem ler? Dito de outro modo, como estabelecer critérios e 
pressupostos básicos para considerar um sujeito emancipado, sem cairmos nas promessas não cumpridas 
do passado?

Certamente	que	enfileirar	as	crianças	que	não sabem ler, separando-as do restante da turma, não é uma 
boa opção. Essa atitude poderia, talvez, garantir a disciplina, a organização e o silêncio para fomentar um 
“trabalho	de	memorização	mecânica	dos	ba-be-bi-bo-bu,	dos	la-le-li-lo-lu.”	(FREIRE,	1989),	contudo,	jamais	
poderia proporcionar a Sabrina, ou a seus colegas, uma educação para emancipação ou para a autonomia, 
quando

a	autonomia	vai	se	constituindo	na	experiências	de	várias,	inúmeras	decisões	que	vão	sendo	

tomadas	[…]	Ninguém	é	sujeito	da	autonomia	de	ninguém.	[...],	a	autonomia,	enquanto	amadu-

recimento	do	ser	para	si,	é	processo,	é	vir	a	ser.	Não	ocorre	com	data	marcada.	È	nesse	sentido	

que	uma	pedagogia	da	autonomia	tem	de	estar	centrada	em	experiências	estimuladoras	da	

decisão	e	da	responsabilidade,	vale	dizer,	em	experiências	respeitosas	de	liberdade	(FREIRE,	

1996, p.121)

Assim,	procuro	fazer	do	caso	de	Sabrina	um	lugar	de	engajamento	e	de	exercício	para	capturar	as	minhas	
próprias imagens dialéticas sobre a ideia de educação e emancipação: o não saber da menina converteu-
se a si mesmo no não saber da professora, que alastrou-se no meu não saber; estamos todas imersas, 
simultaneamente,	nas	contradições	e	transformações	de	um	processo	intermitente	de	“não	saberes”,	buscando	
respostas	às	afetações	que	estão	ao	nosso	redor;	buscando,	talvez,	uma	educação	formativa	pautada	no	
desafio	do	encontro:	com	sujeitos	de	consciências	preguiçosas	e	que	não	empreendem	nenhum	“esforço	
mental”...
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Práticas de letramento na Sala de Recursos Multifuncional em 
articulação com a Classe Comum

Marcia Cristina Mendes de Freitas
Colégio Pedro II

Resumo:	Muito	se	tem	discutido	sobre	a	inclusão	de	pessoas	com	deficiência	nas	escolas	pelos	professores,	
gestão escolar e família, na busca de práticas pedagógicas para o acesso, permanência e garantia de 
aprendizagem.	Embora	nem	todos	possam	aprender	a	mesma	quantidades	de	conteúdos	ou	ter	o	mesmo	nível	
de	conhecimento,	precisamos	desenvolver	estratégias	e	adequações	curriculares	necessárias,	a	fim	de	contribuir	
na	formação	do	sujeito	com	deficiência.	Tais	questões	se	tornam	um	desafio	para	os	docentes	diretamente	
envolvidos	com	a	Alfabetização	e	o	Letramento	dos	alunos.	Refletindo	sobre	essas	questões,	podemos	evidenciar	
a	dificuldade	que	é	o	processo	de	alfabetização	e	letramento	nos	espaços	escolares	com	alunos	da	Educação	
Especial. Este artigo tem o objetivo de descrever práticas de leitura e escrita realizadas na classe comum em 
articulação	com	a	Sala	de	Recurso	Multifuncional	de	uma	escola	pública	do	Rio	de	Janeiro	com	um	aluno	
público	alvo	da	Educação	Especial.
Palavras-chave: Inclusão escolar. Alfabetização. Práticas de Letramento.

Introdução

Mergulhar	no	mundo	da	leitura	e	da	escrita	dá	um	novo	sentido	à	vida,	dignifica	o	homem	e	faz	com	
que novos horizontes sejam descobertos. Fomentar o desejo da leitura e da escrita é responsabilidade do 
professor que busca tornar seus alunos e alunas, homens e mulheres livres, capazes de desenhar sua própria 
história	e	dar-	lhe	significados.

Vivemos em uma sociedade letrada;bebês, crianças e adultos de diversas culturas e condição social 
possuem	suas	experiências	com	a	leitura	e	a	escrita	desde	cedo.	Os	fatores	que	tornarão	essas	experiências	
bem sucedidas ou não, serão a intencionalidade, a qualidade, a continuidade no uso da prática social e o 
valor que a leitura e a escrita têm para o sujeito.

Um dos objetivos gerais de Língua Portuguesa nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.33) é:

Valer-se	da	linguagem	para	melhorar	a	qualidade	de	suas	relações	pessoais,	sendo	capazes	de	

expressar	seus	sentimentos,	experiências,	ideias	e	opiniões,	bem	como	de	acolher,	interpretar	e	

considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário.

Todos	os	outros	objetivos	e	principalmente	esse,	deixam	explícito	a	função	da	linguagem	para	todos	os	
alunos,	assim	como	o	público	alvo	da	Educação	Especial.	Fazer	uso	da	linguagem,	com	vistas	à	melhoria	da	
qualidade	de	vida	e	à	autonomia	se	torna	um	dos	grandes	desafios	para	os	professores	que	trabalham	com	
alunos	com	algum	tipo	de	deficiência.

Construir	esse	processo	de	Alfabetização	e	promover	práticas	de	Letramento	para	o	público	alvo	da	
Educação Especial demanda um comprometimento e uma responsabilidade grande para os professores. Para 
Soares	(2012)	o	ideal	seria	alfabetizar	letrando	os	alunos,	ensinar	a	ler	e	escrever	no	contexto	das	práticas	
sociais e suas vivências, tornando-os alfabetizados e letrados.

A	autora	descreve	Alfabetização	e	Letramento	como	duas	ações	distintas	que	 se	complementam,	
consideradas inseparáveis. Ela considera Alfabetizar a ação de ensinar e aprender a ler e a escrever; e 
Letramento o uso da leitura e da escrita nas práticas sociais.

Há	quatro	anos,	quando	comecei	a	atuar	numa	Sala	de	Recursos	Multifuncional	(SRM)	numa	escola	pública,	
localizada na zona Norte do Rio de Janeiro, percebi a necessidade de se efetivar um trabalho de Alfabetização 
e de práticas de Letramento em articulação com a classe comum para os alunos que frequentavam esse 
espaço na escola.
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Como professora de SRM, deparei todos esses anos com muitos alunos da Educação Especial que não se 
apropriavam da leitura e da escrita, não reconheciam o valor dessas habilidades em suas vidas. O caso mais 
intrigante,	talvez	tenha	sido	de	um	jovem	de	18	anos,	com	deficiência	intelectual.	Ele	estudou	na	mesma	
escola	por	12	anos	entre	aprovações	e	 retenções.	No	seu	último	de	escolaridade	 (9º	ano),	por	diversos	
problemas sociais e pessoais passou a frequentar a Sala de Recursos Multifuncional. Ao fazer um diagnóstico 
desse aluno, pude constatar que sabia somente escrever seu próprio nome, fazia o uso de alguns recursos 
tecnológicos com limitação, mas tinha um grande desejo em aprender. Fiz diversos questionamentos a mim 
mesma: o que a escola havia feito com esse aluno? Ou o que a escola não havia feito por ele? Percebi grande 
desenvolvimento	na	sua	parte	social,	mas	essa	não	era	a	única	capacidade,	havia	ali	desejo,	vontade,	sonhos	
e	expectativas	de	novas	descobertas	que	foram	tolhidos	por	anos.

A	partir	dessa	experiência	e	muitas	outras	em	17	anos	me	dedicando	ao	magistério,	e	hoje	atuando	com	
crianças	e	jovens	com	deficiência	na	escola	pública,	assumo	esse	compromisso	de	alfabetizar	e	promover	
práticas de Letramento com meus alunos.

Freire	 (2015)	afirma	que	devemos	 ter	 respeito	à	autonomia	e	à	dignidade.	É	como	um	dever	ético,	e	
não um favor que podemos ou não favorecer a conquista da autonomia capaz de conceder a dignidade ao 
indivíduo.	Nosso	comprometimento	com	a	profissão	e	com	os	seres	humanos	ultrapassa	barreiras;	é	nosso	
dever,	portanto,	desenvolver	habilidades	e	conhecimentos	com	os	alunos	deficientes.	Acreditamos	que,	por	
meio da leitura, escrita, e do uso da linguagem como um todo, seja possível a comunicação de vivências, o 
estabelecimento	de	relações	com	os	outros	e	a	demonstração	de	sentimentos	e	interesses.	Assim,	com	base	
nesse pressuposto, desenvolvemos projetos de leitura e escrita com os alunos da SRM com o objetivo de 
fazer	com	que	tenham	condições	de	participar	das	diversas	situações	do	dia	a	dia	que	envolvam	práticas	de	
oralidade, de leitura e de escrita.

A	preocupação	e	o	interesse	em	relatar	esse	trabalhopartiu	de	experiências	próprias	vivenciadas	na	SRM	
em articulação com a turma do segundo ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de 
ensino do município do Rio de Janeiro.

Os	objetivos	do	trabalho	relatado	foram	propiciar	experiências	de	leitura	e	escrita	com	um	aluno	do	
segundo ano do Ensino Fundamental que frequenta, no contraturno, a Sala de Recursos Multifuncional, assim 
como o desenvolvimento de outras linguagens capazes de garantir sua autonomia e seu emponderamento 
como sujeito na sociedade na qual está inserido.

O aluno iniciou seus estudos na escola no ano de 2015, frequentando o primeiro ano do Ensino 
Fundamental.	Anteriormente,	ele	nunca	havia	frequentado	à	escola	devido	a	vários	problemas	de	saúde.	Ao	
ser	matriculado,	sua	mãe	apresentou	à	professora	um	laudo	inconclusivo	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	que	
mencionava características autísticas, e problemas na fala, de coração e de rins do menino. Ainda estava sendo 
acompanhado	e	seu	laudo	não	estava	concluído.	Dentro	desse	diagnóstico	de	“características	autísticas”,	o	
aluno	apresentava	em	determinados	momentos,	medo;	angústia;	incômodo	com	aglomeração	e	barulho;	
tendência	a	agitar-se	quando	estava	angustiado.	Ele	tinha	poucas	habilidades	que	exigiam	coordenação	
motora;	e	apresentava	estereotipias	motoras	repetitivas	(por	exemplo,	ficar	balançando	o	corpo	na	cadeira).	
Esses foram os comportamentos mais observados por nós.

O aluno, no mesmo ano em que foi matriculado na escola, passou a frequentar no contraturno, duas vezes 
por semana, a Sala de Recurso num período de uma hora e meia por dia. Durante o primeiro ano letivo, foi 
se adaptando, aos poucos, à escola, aos funcionários e aos colegas de turma. Foi necessário, nesse espaço da 
Sala de Recurso, desenvolver algumas habilidades necessárias para a aprendizagem da leitura e da escrita, 
uma vez que ele nunca havia estudado anteriormente.

Em continuidade com seu processo de Alfabetização e Letramento no segundo ano de escolaridade, foi 
observado	um	avanço	significativo	em	relação	à	escrita	e	mais	segurança	nas	atividades	de	oralidade.

Em	relação	ao	trabalho	com	a	oralidade	Gomes	e	Moraes	(2013,	p.16)	afirmam	que:
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A oralidade é parte vital e orgânica da cultura popular. A criança já entra na escola com seus ou-

vidos	encantados	por	cantigas,	canções	de	ninar,	narrativas	de	lendas	urbanas	ou	rurais,	fábulas,	

provérbios,	anedotas,	entre	tantas	outras	manifestações	orais	da	cultura	popular.	Mesmo	aquela	

que	teve	pouco	acesso	à	modalidade	escrita	“absorve”	parte	da	memória	de	sua	comunidade.

A partir de suas potencialidades e necessidades foram planejadas atividades intencionais que 
desenvolvessem suas habilidades de leitura e escrita. Um ponto importante observado no aluno, foi o fato 
de	que	mesmo	apresentando	a	 troca	de	 fonemas	e	 fazendo	omissões	de	determinados	sons	da	 língua,	
demonstrava prazer em relatar fatos já vivenciados anteriormente e plena participação em todas as atividades 
orais propostas.

O trabalho em conjunto de todos os professores da classe comum (professores de Inglês, Educação 
Física, Sala de Leitura, Artes), da professora da SRM, em parceria com a família, foi importante para o 
desenvolvimento pedagógico e social do aluno.

Durante	cada	bimestre,	acontecia	a	troca	de	experiências	em	relação	ao	aluno	entre	as	professoras	da	
classe comum e da Sala de Recursos, planejamentos que necessitavam ser revistos, objetivos alcançados 
e ainda em processo, construção de relatórios de avaliação, conversas sobre seu progresso com a família. 
Muitos caminhos foram delineando esse trabalho para o sucesso do aluno até que o mesmo se sentisse capaz 
e mais autônomo no ambiente escolar.

A partir de todo o trabalho realizado durante o ano, e percebendo o gosto dos alunos pela literatura infantil, 
foi desenvolvido um projeto de leitura e escrita em parceria com as duas professoras do aluno e aplicado em 
toda turma do segundo ano do Ensino Fundamental. As atividades foram desenvolvidas uma vez por semana 
com as duas professoras em turma e tinham a duração de uma hora e meia.

Pensando o projeto

O	trabalho	foi	desenvolvido	com	o	livro	de	literatura	infantil	“De	volta	para	minha	casa”	da	autora	Nye	
Ribeiro, 2015. Conta a história de um caracolzinho chamado Zip, que depois de uma tempestade sai à procura 
de	sua	casa.	No	caminho	da	floresta	encontra	vários	animais	onde	dialoga	com	eles	e	percebe	que	cada	um	
tem uma casa diferente da sua. Com a ajuda do grilo, o caracol volta para sua casa e percebe que ali é o 
lugar mais gostoso do mundo.

O	livro	aborda	também	a	relação	de	amizade	e	diálogo,	questões	bem	importantes	desenvolvidas	ao	
longo	de	todo	o	trabalho	com	o	aluno.	Construir	e	fortalecer	as	relações	de	amizade	do	aluno	com	deficiência	
certamente implicará no seu processo de aprendizagem, estabelecer as parcerias em sala de aula são de 
extrema	importância.

Segundo Cosson (2016, p.16):

A	prática	da	literatura,	seja	pela	leitura,	seja	pela	escritura,	consiste	exatamente	em	uma	explo-

ração das potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita que não tem paralelo em outra 

atividade	humana.	Por	essa	exploração,	o	dizer	do	mundo	(re)	construído	pela	força	da	palavra,	

que é a literatura, revela-se como uma prática fundamental para a constituição de um sujeito da 

escrita.	Em	outras	palavras,	é	no	exercício	da	leitura	e	da	escrita	dos	textos	literários	que	se	des-

vela a arbitrariedade das regras impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se 

constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem que sendo minha, é também de todos.

Por meio da literatura podemos ser outro, vivenciar o faz de conta e esse, o jogo simbólico nos incentiva 
a fazer novas descobertas. O objetivo geral do projeto foi de proporcionar momentos de prazer e de novas 
descobertas a partir da leitura, ampliando o vocabulário e a organização do pensamento. Os objetivos 
específicos	trabalhados	foram:
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 – Articular atividades de letramento literário entre a Sala de Recurso Multifuncional e a classe comum;
 – Desenvolver a linguagem oral e a capacidade de atenção e audição;
	 –	 Expressar	opiniões;
 – Estimular a criatividade;
 – Escrever em duplas um pequeno diálogo;
	 –	 Identificar	diversas	moradias	de	animais.

Para Santos e Moraes (2013, p.66):

Ler	é	dialogar.	Interpretar	é	dialogar.	É	dialogar	com	o	autor,	com	o	livro,	com	seu	contexto	de	

produção,	circulação	e	recepção,	com	os	outros	leitores,	com	a	materialidade	do	texto.	É	dialogar	

consigo,	pois,	no	processo	interpretativo,	o	leitor	negocia	as	significações	do	texto	não	apenas	por	

meio	de	diálogos	envolvendo	autor,	leitor,	enunciados	e	contextos,	mas	também	por	meios	de	

diálogos internos com enunciados prévios, a partir dos quais ele responde, refuta, complementa 

e	confirma	o	que	lê.	As	práticas	de	leitura	literária	ampliarão	no	aluno	suas	possibilidades	de	

diálogo e, consequentemente, de leitura e interpretação literária.

O	uso	da	literatura	com	textos	em	linguagem	verbal	ou	não	verbal,	ou	seja,	com	imagens,	narrativas,	
poemas ou diálogos, são práticas importantes de letramento para uso na sala de aula. Quanto mais o aluno se 
apropria	dessas	práticas	de	leitura,	mais	faz	associações	sobre	a	sua	leitura	de	mundo	e	experiências	vividas,	
desenvolve e constrói conhecimentos acerca da leitura e da escrita.

No	decorrer	do	 texto,	descrevo	como	foram	desenvolvidas	algumas	atividades	e	o	envolvimento	dos	
alunos com a leitura e a escrita.

Quem conta e canta, encanta!

Através da literatura infantil foram desenvolvidas as atividades propostas descritas a seguir, envolvidas 
com	a	magia	do	encantar	e	com	a	música,	mas	sempre	com	a	intenção	de	despertar	o	interesse	pela	leitura	
e a escrita.

A	escolha	da	literatura	foi	feita	de	acordo	com	a	faixa	etária	e	interesse	dos	alunos,	a	professora	da	Sala	de	
Recursos	com	auxílio	da	professora	da	turma	comum	elaboraram	as	atividades	desenvolvidas	com	a	turma.

O aluno que apresentava as características autísticas teve acesso primeiro a leitura, ao manuseio e aos 
diálogos	sobre	o	texto	antes	dos	colegas	da	turma	comum.	Era	bem	intencional	essa	proposta	para	que	ele	
se	sentisse	mais	confiante	no	decorrer	das	atividades	propostas.

O	trabalho	teve	início	com	uma	motivação	lúdica	com	a	exploração	da	oralidade,	com	base	nas	imagens	
apresentadas e nosconhecimentos prévios dos alunos em relação aos animais. Foram feitas perguntas como:

– Quem já foi ao Zoológico?
– Qual o animal de que mais gostou?
– Quem tem animal de estimação? Qual o nome do seu animal?
Os	alunos	se	envolveram	com	essas	questões,	falaram	de	seus	animais	e	curiosidades.	Todos	os	alunos	

da turma tinham algum bichinho de estimação, entre eles, cachorro, gato, passarinho e galinha. Um aluno 
mostrou grande interesse por jacarés e começou a dividir com a turma seu conhecimento sobre o assunto, 
que era bem amplo.

Após	essa	conversa	informal,	foram	apresentados	quatro	cartões	bem	coloridos	com	figuras	de	animais	
(tamanho grande retirado de revistas antigas), a professora ia escolhendo alunos aleatoriamente e mostrando 
a	figura.	Esse	mesmo	aluno	deveria	apresentar	este	animal	utilizando	mímicas,	sem	emitir	qualquer	tipo	de	
som, e, ao acertar o animal, deveria ir ao quadro, escrever o nome do animal descoberto. Essa brincadeira 
movimentou bastante a turma, fazendo com que todos quisessem participar. Alguns não queriam escrever, 
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enquanto outros pediam para irem aos seus lugares. O aluno da Sala de Recurso conseguiu acertar a mímica 
de um colega que imitava o SAPO, foi até o quadro, pronunciou a palavra em voz alta e realizou, sem qualquer 
auxílio	do	professor,	sua	escrita.	Já	outro	aluno	da	turma,	ao	escrever	a	palavra	MACACO,	necessitou	de	um	
pouco mais de tempo e registrou sua hipótese de escrita.

Figura 1 Figura 2

w

Observamos ainda por parte daqueles alunos que não queriam ir ao quadro, insegurança durante 
a	 realização	da	escrita,	 fases	diferenciadas	de	hipóteses	de	escrita.	Na	figura	1,	o	aluno	 tentou	buscar	
correspondência entre o som e o fonema na escrita da palavra MACACO.

Segundo	os	autores	Gomes	e	Moraes	(2013,	p.55),	“no	que	diz	respeito	à	ludicidade	na	faixa	etária	infantil,	
a brincadeira é a forma própria de a criança dar sentido ao mundo. Ela é mediadora da relação criança/
mundo”.	Daí	a	importância	de	trazer	o	lúdico	para	as	atividades	também	de	leitura	e	escrita	a	fim	de	despertar	
o prazer e o interesse no grupo.

Após essas atividades de motivação, foi feita a leitura do livro, de forma que contagiasse os alunos. Foram 
utilizados	recursos	de	entonação,	expressão	corporal	e	pudemos	observar	que,	os	alunos	se	mantiveram	
concentrados	durante	toda	a	leitura.	Houve	brincadeiras	após	a	segunda	leitura,	que	consistia	em	identificar	
o nome e a moradia dos animais vistos.

Del Ré (2013, p.25) aponta que a base do desenvolvimento linguístico infantil está na associação entre a 
interação social e a troca com os outros, que necessariamente não necessita ser um adulto, mas também uma 
criança.	A	autora	aborda	a	importância	das	relações	sociais	infantis	também	como	meio	de	aprendizagem	
linguística para as crianças.

A	memória	também	foi	explorada,	os	alunos	tinham	de	falar	o	nome	dos	personagens	que	dialogavam	
com o personagem principal da história. Nessa atividade o aluno da Sala de Recurso falava com bastante 
segurança, recordava da história que havia sido lida previamente para ele, esboçava sorrisos e compartilhava 
com os colegas os seus conhecimentos sobre aquela obra.

Durante	a	 leitura	 feita	pela	professora	da	Sala	de	Recursos,	fizemos	a	apresentação	da	autora	e	da	
ilustradora,	de	forma	relativamente	simples	com	a	explicação	também	do	motivo	da	escolha	do	livro.	Pode-se	
perceber, nesse momento, o gosto e o encanto pelos animais. Os alunos puderam manusear o livro, observar 
a capa, o formato e outros elementos.

De acordo com Teberosky e Colomer (2003, p.24):
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As crianças aprendem com a leitura a esperar mais tempo até ter sua vez de interagir, reconhe-

cem	a	linguagem	narrativa	e	podem	até	reproduzir	a	história	que	escutaram,	fazem	predições	

sobre a continuação da história, aprendem a prestar atenção, adquirem conceitos sobre o que 

está impresso, e imitam o modelo de leitor do adulto.

A prática de leitura diária em ambientes escolares ou não, permitem às crianças uma interação com a 
linguagem	mais	formal	dos	livros	e	com	diversos	textos.	Essa	atividade	estimula	a	aprendizagem	e,	ao	mesmo	
tempo, prepara o aluno para aprendizagens futuras.

Sobre	a	atividade	de	leitura	Cosson	(2016,	p.62)	afirma	que:

A leitura escolar precisa de acompanhamento porque tem uma direção, um objetivo a cumprir, e 

esse objetivo não deve ser perdido de vista. Não se pode confundir, contudo, acompanhamento 

com policiamento. O professor não deve vigiar o aluno para saber se ele está lendo o livro, mas 

sim	acompanhar	o	processo	de	leitura	para	auxiliá-lo	em	suas	dificuldades,	inclusive	aquelas	

relativas ao ritmo da leitura.

O autor chama atenção para a importância e os objetivos da leitura que não devem ser perdidos, 
tanto para os alunos leitores como também para os alunos ouvintes. Ele também destaca a necessidade 
do	acompanhamento	da	leitura,	para	que	se	 identifiquem	as	dificuldades	ou	se	façamintervenções	para	
compreensão	do	texto.

Para	haver	maior	envolvimento	com	o	contexto	trabalhado	fizemos	atividades	com	a	música	“O	Caracol”(do	
disco	o	Cancioneiro	III,	Quatro	Artes).	Os	alunos	acompanharam	o	vídeo	da	música	pelo	projetor	da	sala	de	
aula,	dançaram,	cantaram	e	formaram	um	trenzinho	que	ia	desfilando	entre	as	carteiras	da	sala.	Alguns	
alunos	optaram	em	ficar	bem	pertinho	da	tela	acompanhando	a	canção.	Esses	momentos	proporcionaram	
grande sentimento de coletividade e prazer. Para Gomes e Moraes (2013, p.86), as cirandas e os cantos em 
roda, na maioria das vezes, envolvem corpo, movimento e sentimento de coletividade, pois na roda, de mãos 
dadas,	formam	uma	só	corrente.	Esse	momento	vivenciado	pelos	alunos	acaba	se	tornando	único,	já	que	
compartilham olhares, realizam o toque no outro, embalados pela canção.

Figura 3
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Ainda	nesse	encontro	com	a	turma,	foi	proposta	a	realização	de	uma	ficha	de	registro	sobre	a	história	
contada.	Mesmo	com	o	manuseio	do	livro,	a	identificação	dos	autores,	a	turma	apresentou	dificuldades	para	
compreender	o	que	havia	sido	solicitado.	Nosso	aluno	da	SRM	realizou	a	atividade	sem	dificuldade,	pois	está	
acostumado	com	essa	atividade	de	identificação	de	autor,	ilustrador	e	editora.	Essas	práticas	são	sempre	
realizadas	na	SRM	oralmente,	e	para	essa	atividade,	ele	solicitou	apenas	o	livro	para	a	identificação.

Ler e escrever, muito prazer!

Os dois encontros foram planejados para a realização de atividades mais concentradas de interpretação, 
leitura	e	escrita,	e	o	último,	com	uma	proposta	mais	lúdica	e	livre.	Todos	esses	encontros	foram	feitos	com	a	
proposta de duração de uma hora e meia.

Para o segundo encontro os alunos foram organizados em duplas, intencionalmente escolhidas, cada um 
em diferentes fases da escrita, com o objetivo de realizar uma atividade colaborativa. Os próprios alunos 
faziam	as	intervenções	com	seus	parceiros.	A	ficha	de	atividade	consistia	em	completar	palavras	que	faltavam	
da	história.	Alguns	alunos	necessitavam	do	livro	e	outros	não.	Foi	importante	a	troca	de	informações	e	de	
pesquisa no livro.

Depois também foi desenvolvida uma atividade de hipótese de escrita; os alunos tinham de escrever na 
ficha	o	nome	dos	animais	que	apareciam	na	história,	ditados	pela	professora.	Embora	essa	atividade	tenha	sido	
proposta	individualmente,	percebemos	alunos	procurando	discretamente	informações	na	ficha	de	colegas	
e	muitos	buscando	auxíliodos	recursos	visuais	da	sala	de	aula,	onde	se	vê	o	alfabeto	em	diferentes	estilos	
de letras. Levantavam de suas carteiras e iam até esses recursos fazendo troca com seus colegas também. 
Vejamos	as	seguintes	figuras:

Figura 4
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Figura 5 Figura 6

Na	figura	4	apresentamos	um	dos	recursos	visuais	de	apoio	aos	alunos	da	turma.	Como	já	é	de	costume	
da	turma,	todos	se	levantam,	buscam	e	trocam	informações	de	frente	para	esses	recursos,	inclusive	alguns	
alunos	ainda	usam	o	quadro	da	chamadinha	para	a	escrita	dos	nomes.	Nas	fichas	em	dupla,	foi	solicitada	a	
escrita dos dois nomes dos participantes da atividade.

Nas	figuras	5	e	6,	podemos	notar	fases	diferenciadas	de	escrita.	Na	figura	6,	a	ficha	de	atividade	pertence	
a	um	aluno	que	frequenta	a	Sala	de	Recursos	e,	na	figura	5,	a	uma	aluna	da	turma	do	2	º	ano.	Solicitou-se	
que	escrevessem	a	seguinte	lista	de	palavras:	ABELHA,	ARANHA,	PÁSSARO,	COELHO,	BORBOLETA,	FORMIGA,	
GRILO E CARACOL.

Para Ferreiro (2001, p.16), as escritas espontâneas são um instrumento valiosíssimo. Muitas vezes 
desconsideradas pela escola, mas se bem analisadas são capazes de ser um grande instrumento para o 
professor	identificar	a	forma	de	como	está	sendo	encaminhado	o	processo	de	leitura	e	escrita	do	seu	aluno.

Outra	proposta	de	atividade	de	leitura	e	escrita	proposta	para	a	turma	do	2º	ano	foi	feita	em	dupla,	os	
alunos deveriam construir uma charada, utilizando elementos da história. A professora começou fazendo 
oralmente com a turma:

	 	 “O	que	é?	O	que	é?
  Tem orelhas compridas, come cenoura,
  Gosta de tocas...”

Rapidamente	eufórica,	a	turma	gritava	a	palavra	“coelho”,	e,	a	partir	daí,	as	duplas	foram	pensando	nas	
suas charadinhas. Mais uma vez, o grupo utilizou o recurso visual disponível pela sala de aula, consultava as 
professoras	para	a	escrita	de	algumas	palavras	e	trocavam	informações	com	seus	pares	também.	Foi	explicado	
como	se	estrutura	a	charadinha,	iniciando-se	pela	expressão:	O	que	é?	O	que	é?	Deve-se	também	escrever	
pistas	sobre	o	animal	escolhido.	Após	a	produção	escrita,	os	alunos	foram	convidados	a	fazer	uma	exposição	
oral de suas charadas em duplas para toda turma. Foi bem interessante a participação oral das crianças,  
os	mistérios	colocados	no	texto,	a	ansiedade	para	a	descoberta,	a	comunicação	das	pistas	oferecidas...
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Figura 7                                                                                         Figura 8

Segundo Ferreiro (2001, p.17):

Uma criança pode conhecer o nome (ou o valor sonoro convencional) das letras, e não com-

preender	exaustivamente	o	sistema	de	escrita.	Inversamente,	outras	crianças	realizam	avanços	

substanciais no que diz respeito à compreensão do sistema, sem ter recebido informação sobre 

a denominação de letras particulares.

As	escritas	realizadas	pela	turma	do	2º	ano	exemplificam	bastante	esse	processo	de	construção	da	leitura	
e	da	escrita,	como	observamos	nas	fichas	dos	alunos.	Alguns	conhecem	o	valor	sonoro	das	letras,	mas	ainda	
não compreendem o sistema de escrita. O inverso também pode acontecer, percebemos alunos com avanços 
significativosno	que	diz	respeito	ao	sistema	de	escrita.	Todas	essas	atividades	de	escritas	e	representações	
orais foram fontes importantes para a compreensão desse processo, principalmente para acompanhar no 
grupo o desenvolvimento do aluno que também é acompanhado pela Sala de Recursos.

Para os autores Dolz, Schneuwly, Pietro e Zahnd (2004, p.216):

A	exposição	oral	representa,	no	entanto,	um	instrumento	privilegiado	de	transmissão	de	diversos	

conteúdos.	Para	a	audiência,	mas	também	e,	sobretudo	para	aquele	(a)	que	a	prepara	e	apresenta,	

a	exposição	fornece	um	instrumento	para	aprender	conteúdos	diversificados,	mas	estruturados	

graças	ao	enquadramento	viabilizado	pelo	gênero	textual.	A	exploração	de	fontes	diversificadas	

de	informação,	a	seleção	das	informações	em	função	do	tema	e	da	finalidade	visada	e	a	elabo-

ração de um esquema destinado a sustentar a apresentação oral constituem um primeiro nível 

de	intervenção	didática,	ligada	ao	conteúdo.

A	comunicação	oral,	a	exposição	permitiu	construir	conhecimentos	sobre	todo	o	trabalho	desenvolvido	
com	os	alunos,	além	de	explorar	a	ideia	de	transmitir	um	conhecimento	ou	experiência	a	um	grupo	de	alunos.	
Essa	experiência	foi	bem	rica	para	turma,	despertando	nas	crianças	a	vontade	de	se	expressar	e	compartilhar	
suas ideias.
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Desenvolvemos	outras	atividades	escritas	durante	os	encontros	e	finalizo	com	o	relato	da	atividade	lúdica	
sobre essa sequência didática.

Durante	os	encontros,	 sempre	antes	das	atividades	cantávamos	a	música	 trabalhada	no	primeiro	
encontro	e,	nesse	último	encontro,	durante	essa	“cantoria”,	espalhamos	pela	sala	de	aula	sem	que	os	alunos	
percebessem	peças	de	um	quebra	cabeça	sobre	o	caracol.	Após	finalizar	com	a	música,	os	alunos	se	dividiram	
em dois grandes grupos e saíram à caça das peças espalhadas pela sala. O objetivo da brincadeira era montar 
o quebra-cabeça com a participação de todos. Inicialmente foi uma confusão!

Figura 9

Mas os grupos começaram a se organizar e a montar o quebra-cabeça, todos estavam atentos e preocu-
pados	em	cumprir	a	tarefa	como	mostra	a	figura	9.	Ao	final	da	atividade,	toda	turma	ganhou	um	pirulito	pela	
ótima	participação.	A	atividade	ficou	com	um	gostinho	de	quero	mais!

Os	alunos	vibravam	quando	acertavam	o	encaixe	da	peça.	Isso	exemplifica	o	que	afirma	Kishimoto	(2011,	
p.151):

A	brincadeira	tem	papel	preponderante	na	perspectiva	de	uma	aprendizagem	exploratória,	ao	

favorecer a conduta divergente, a busca de alternativas não usuais, integrando o pensamento 

intuitivo.	Brincadeiras	com	auxílio	do	adulto,	em	situação	estruturadas,	mas	que	permitam	a	ação	

motivadora e iniciada pelo aprendiz de qualquer idade parecem estratégias adequadas para os 

que	acreditam	no	potencial	do	ser	humano	para	descobrir,	relacionar	e	buscar	soluções.

A ludicidade deve estar sempre aliada à aprendizagem, os alunos demonstram muito mais prazer e 
interesse quando as atividades estão envolvidas com o brincar que proporciona o desenvolvimento da 
inteligência e de várias habilidades.
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Considerações finais

O projeto realizado conseguiu despertar interesse e promover práticas de leitura e escrita para os alunos 
do	2ºano.	A	ludicidade	das	atividades	propostas	contemplaram	a	faixa	etária	trabalhada.

As	atividades	de	 leitura	e	escrita	criaram	a	oportunidade	de	explorar	e	experimentar	novos	desafios.	
Diferentemente do que ocorre habitualmente nas atividades, com a utlização do material didático disponível 
nas escolas, a sequência didática construída nos interesses de leitura dos alunos mostrou-se muito mais 
atraente,	pois	todos	os	envolvidos	ficaram	engajados	no	projeto.	Juntos,	os	alunos	interagiram,se	socializaram	
e	construíram	o	conhecimento	de	forma	prazerosa	e	significativa.

O	aluno	com	deficiência	foi	incluído	em	todas	as	atividades	propostas	de	forma	respeitosa	e	solidária.	A	
dinâmica realizada, com a proposta de o aluno ter contato antecipadocom o material proporcionou-lhe mais 
segurança na realização das atividades. Todos puderam interagir com seus colegas e demonstrar também 
suas habilidades.

Por	meio	desse	projeto,	 tivemos	a	oportunidade	de	experimentar	a	parceria	da	Sala	de	Recursos	
Multifuncional com a classe comum e promover a construção de conhecimento dos alunos de forma prazerosa 
e entre os pares. Proporcionou aos envolvidos, professores e alunos um interesse muito maior sobre essa 
possibilidade de trabalho, vista como um facilitador do processo ensino e aprendizagem.

Além	de	proporcionar	experiências	de	aprendizagens	sobre	os	conteúdos	trabalhados,	fomos	surpreendidas	
pelas	relações	sociais	positivas	desencadeadas	pelo	projeto	e	a	colaboração	na	aprendizagem	do	outro,	e	de	
como	essas	relações	são	importantes	para	a	inclusão	dos	alunos	com	deficiência	em	classes	comuns.

Com base nos resultados mencionados, alcançamos os objetivos propostos de favorecer práticas de leitura 
e escrita através de uma sequência didática. Oportunizamos novas práticas pedagógicas ao nosso próprio 
fazer	pedagógico	e	proporcionamos	experiências	enriquecedoras	de	aprendizagem	aos	alunos.
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Comunicação em libras: em busca da saúde e inclusão de surdos

Wanderleia Azevedo Medeiros Leitão
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Resumo: Este	trabalho	aborda	tanto	à	educação	do	surdo,	quanto	o	seu	direito	à	educação	e	a	saúde.	Trata-se	de	
uma	experiência	pedagógica	realizada	em	uma	Unidade	Básica	de	Saúde	–	UMS,	na	cidade	de	Belém	do	Pará.	
O foco é a inserção de pessoas surdas na UMS, usuárias da Língua Brasileira de Sinais, as quais não conseguiam 
atendimento	médico	adequado,	pelo	fato	de	encontrarem	dificuldades	no	processo	de	comunicação	com	os	
profissionais	da	saúde,	usuários	da	Língua	Portuguesa.	Com	a	intenção	de	mudar	essa	realidade	foram	tomadas	
medidas de intervenção pedagógica, tendo como suporte teórico estudiosos da educação de surdos, as diretrizes 
da	saúde	voltada	para	essas	pessoas,	assim	como	foram	realizadas	palestras	e	oficinas	de	Libras	 focando	
principalmente	sinais	referentes	à	saúde.	Como	resultado	aponta-se	a	alfabetização	e	letramento	em	Libras	
dos	profissionais	da	saúde,	em	processo	de	interação,	ensinamento	e	aprendizagem,	com	os	próprios	surdos.
Palavras-chave: Educação.	Saúde.	Libras.

Introdução

O	processo	de	inclusão	de	pessoas	surdas	nos	contextos	escolares	vem	sendo	discutido	veementemente,	
principalmente após a década de 1990, com a promulgação da Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos (UNESCO, 1990). A referida declaração com o objetivo de satisfazer as necessidades básicas de 
aprendizagem	passa	a	servir	como	eixo	norteador	na	elaboração	de	políticas	públicas	para	a	educação	
inclusiva. Nesse âmbito são publicados novosdocumentos tais como aLei 10.436/02 de 2002 (Brasil, 2002) que 
dispõe	sobre	a	Língua	Brasileira	de	Sinais	–	Libras,	o	Decreto	nº	5.626/05(Brasil,	2005)	o	qual	regulamenta	a	
Lei	nº	10.436/02,	e	estabelece	a	inclusão	da	Libras	como	disciplina	curricular,	assim	como	trata	da	formação	
e	certificação	do	professor	e	do	instrutor/interprete.

Estes	documentos	tratam	dos	direitos	das	pessoas	surdas	à	educação	e	provocam	reflexões	importantes	
a respeito dessa temática. Estudiosos como Fernandes (1990), Ferreira Brito (1993), Moura (1993), Quadros 
(1997), Lacerda (1998), Skliar (1998), Perlin (2004) dentre outros, versam sobre a importância do uso da Língua 
Brasileira de Sinais – Libras na educação dos surdos, como primeira língua – L1, sendo o principal meio de 
comunicação dessa comunidade e do uso da Língua Portuguesa como segunda Língua – L2.

Com	relação	à	educação	dos	surdos	é	possível	verificar	que	muitos	aspectos	são	discutidos,	debatidos	
e	não	cessam.	Contudo,	apesar	da	garantia	de	direitos,	pelo	menos	explicitados	em	Leis,	das	reflexões	de	
estudiosos,	há	de	se	pensar	nas	barreiras	que	dificultam	a	inclusão	desses	sujeitos,	usuários	da	L1,	em	processo	
de	interação	com	usuários	da	L2,	sejam	relacionadas	ao	contexto	educacional,	ou	a	outros	contextos,	como	
por	exemplo,	ao	da	saúde,	considerando	a	dificuldade	de	garantir	ao	surdo	o	direito	de	se	comunicar,	fazendo	
uso	de	sua	língua	primária	e	estabelecer	processos	de	comunicação	com	pessoas	da	área	da	saúde,	por	
exemplo,	que	desconhecessem	a	cultura	surda	e	não	se	comunicam	em	Libras.

Com	base	nessa	realidade	foi	elaborado	o	projeto	interinstitucional	de	ensino,	pesquisa	e	extensão,	tendo	
como	título	Comunicação	em	LIBRAS:	em	busca	da	promoção	da	saúde	e	da	inclusão	de	surdos.	O	referido	
projeto é desenvolvido pela Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará – EA-UFPA, por meio das 
ações	do	Grupo	de	Estudo,	Pesquisa,	Ensino	e	Extensão	em	Educação	Inclusiva	–	GEPEEI/EAUFPA,	em	uma	
Unidade	Básica	de	Saúde,	situada	no	Município	de	Belém	do	Estado	do	Pará.	Essa	unidade	será	chamada	
nesse	relato	pelo	nome	fictício	de	Cidade	das	Mangueiras,	a	fim	de	manter	seu	anonimato.

O	referido	projeto	visa	contribuir	com	o	processo	de	educação	e	a	melhoria	da	saúde	de	pessoas	surdas,	
que se comunicam por meio do uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras e cotidianamente enfrentam várias 
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dificuldades,	devido	à	sociedade	não	está	preparada	para	a	vivência	do	bilinguismo.	Procura	ainda,	possibilitar	
aos	profissionais	da	Unidade	Municipal	Básica	de	Saúde	conhecimentos	a	respeito	da	comunidade	surda	e	
sua	cultura,	assim	como	fazer	uso	da	Libras,	visando	melhorar	o	atendimento	e	a	promoção	da	saúde	e	da	
inclusão dessas pessoas.

Fundamentação teórica

Libras e educação de surdos, questão de direito.

Art. 1o. É	reconhecida	como	meio	legal	de	comunicação	e	expressão	a	Língua	Brasileira	de	Sinais	

–	Libras	e	outros	recursos	de	expressão	a	ela	associados.

Parágrafo	único.	Entende-se	como	Língua	Brasileira	de	Sinais	–	Libras	a	forma	de	comunicação	

e	expressão,	em	que	o	sistema	linguístico	de	natureza	visual-motora,	com	estrutura	gramatical	

própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comuni-

dades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).

Tomando	como	base	a	citação	a	cima	e	considerando	as	especificidades	da	Libras,	seus	parâmetros,	seu	
sistema linguístico próprio, de modalidade visual, motora e espacial, temos consciência da necessidade de 
reconhecer e valorizar sua importância, na medida em que essa língua, possibilita ao surdo desenvolver e 
ampliar	conceitos	e	significados	próprios	de	sua	cultura,	constituindo	e	perpetuando	sua	identidade.

A	Libras	como	podemos	verificar	é	 reconhecida	pela	Lei	10.436/02	de	2002,	 “como	meio	 legal	de	
comunicação	e	expressão,	consiste	em	um	sistema	 linguístico	de	natureza	visual-motora,	com	estrutura	
gramatical	própria”.	 (BRASIL	2002,	Art.1º).A	 referida	 Leiestabelece	ainda	o	dever	de	garantir	 formas	
institucionalizadas de apoiar seu uso e sua difusão como meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil.

Lacerda	(1998,	p	72)	discorrendo	sobre	a	Língua	Brasileira	de	Sinais	afirma	que	a	comunicação	que	se	
processa	por	meio	dessa	língua	é	eficiente	e	completa	“[...]	como	aquela	desenvolvida	por	sujeitos	ouvintes”.	
Além	do	reconhecimento	da	eficiência	da	Libras	no	processo	de	comunicação	dos	surdos,	ela	é	usada	pela	
maioria dos surdos brasileiros, sendo concebida como a principal forma de comunicação desses sujeitos, pelo 
fato de predominar nessa língua o visual, os sinais, o espaço.

Contudo é válido ressaltar que nem todos os surdos se comunicam em libras, e os que se comunicam, 
na	maioria	das	vezes	sentem	dificuldades	em	estabelecer	processos	de	comunicação,	uma	vez	que	são	
pouquíssimas pessoas ouvintes que falam essa língua.

A educação do surdo em nosso país é garantida em Libras e em Língua Portuguesa, por meio do Decreto 
5626/05	(BRASIL,	2005)	como	podemos	verificar	a	seguir:

Art. 15. Para complementar o currículo da base nacional comum, o ensino de Libras e o ensino da 

modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos, devem ser 

ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental, como:

I	–	atividades	ou	complementação	curricular	específica	na	educação	infantil	e	anos	iniciais	do	

ensino fundamental; e

II	–	áreas	de	conhecimento,	como	disciplinas	curriculares,	nos	anos	finais	do	ensino	fundamental,	

no ensino médio e na educação superior.

Art. 16. A modalidade oral da Língua Portuguesa, na educação básica, deve ser ofertada aos alunos 

surdos	ou	com	deficiência	auditiva,	preferencialmente	em	turno	distinto	ao	da	escolarização,	por 

meio de ações integradas entre as áreas da saúde e da educação, resguardado o direito de opção 

da família ou do próprio aluno por essa modalidade. (grifos nossos).



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 865

Saúde e educação de surdos: alguns pontos para reflexão
A comunidade surda precisa ser reconhecida e valorizada para além dos muros das escolas. Para que 

o surdo seja incluído e participe da sociedade é preciso que se busquem alternativas metodológicas, não 
focando	somente	o	processo	escolar.	Segundo	Medeiros	e	Macedo	(2015)	é	preciso	focar	outras	dimensões,	
pois	os	surdos	necessitam	de	um	olhar	cuidadoso	e	intervencionista,	no	que	se	refere	à	formação	e	qualificação	
para	o	trabalho,	à	educação	inclusiva,	á	educação	para	a	saúde.

O	Decreto	5626/05,	já	mencionado	anteriormente,	resguarda	o	Capítulo	VII,	Da	garantia	do	direito	à	saúde	
das	pessoas	surdas	ou	com	deficiência	auditiva,	instituindo	o	que	segue:

Art.	25.	A	partir	de	um	ano	da	publicação	deste	Decreto,	o	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS	e	

as	empresas	que	detêm	concessão	ou	permissão	de	serviços	públicos	de	assistência	à	saúde,	

na	perspectiva	da	inclusão	plena	das	pessoas	surdas	ou	com	deficiência	auditiva	em	todas	as	

esferas da vida social, devem garantir prioritariamente aos alunos matriculados nas redes de 

ensino	da	educação	básica,	a	atenção	integral	à	sua	saúde,	nos	diversos	níveis	de	complexidade	

e especialidades médicas, efetivando:

I	–	ações	de	prevenção	e	desenvolvimento	de	programas	de	saúde	auditiva;

II	–	tratamento	clínico	e	atendimento	especializado,	respeitando	as	especificidades	de	cada	caso;

III – realização de diagnóstico, atendimento precoce e do encaminhamento para a área de 

educação;

IV	–	seleção,	adaptação	e	fornecimento	de	prótese	auditiva	ou	aparelho	de	amplificação	sonora,	

quando indicado;

V – acompanhamento médico e fonoaudiológico e terapia fonoaudiológica;

VI	–	atendimento	em	reabilitação	por	equipe	multiprofissional;

VII – atendimento fonoaudiológico às crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação 

básica,	por	meio	de	ações	integradas	com	a	área	da	educação,	de	acordo	com	as	necessidades	

terapêuticas do aluno;

VIII	–	orientações	à	família	sobre	as	implicações	da	surdez	e	sobre	a	importância	para	a	criança	

com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso à Libras e à Língua Portuguesa;

IX	–	atendimento	às	pessoas	surdas	ou	com	deficiência	auditiva	na	rede	de	serviços	do	SUS	e	

das	empresas	que	detêm	concessão	ou	permissão	de	serviços	públicos	de	assistência	à	saúde,	

por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação; e

X – apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de 

Libras e sua tradução e interpretação.

1o	O	disposto	neste	artigo	deve	ser	garantido	também	para	os	alunos	surdos	ou	com	deficiência	

auditiva não usuários da Libras.

2o	O	Poder	Público,	os	órgãos	da	administração	pública	estadual,	municipal,	do	Distrito	Federal	

e	as	empresas	privadas	que	detêm	autorização,	concessão	ou	permissão	de	serviços	públicos	

de	assistência	à	saúde	buscarão	implementar	as	medidas	referidas	no	art.	3o da Lei no 10.436, 

de	2002,	como	meio	de	assegurar,	prioritariamente,	aos	alunos	surdos	ou	com	deficiência	au-

ditiva	matriculados	nas	redes	de	ensino	da	educação	básica,	a	atenção	integral	à	sua	saúde,	

nos	diversos	níveis	de	complexidade	e	especialidades	médicas.

A	partir	dessas	determinações	e	considerando	a	demanda	de	pessoas	surdas	que	buscam	atendimento	na	
UMS	Cidade	das	Mangueiras,	e	a	falta	de	conhecimentos	dos	profissionais	da	saúde	que	atuam	na	referida	
UMS, principalmente por não saberem se comunicar com esses usuários, constatamos que era preciso uma 
medida	alternativa,	capaz	de	superar	essas	dificuldades	de	comunicação	e	interação	e	assim	contribuir	com	
a	melhoria	da	saúde	desse	grupo	de	surdos.
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Para	tanto,	visando	amparo	legal	quanto	ao	aspecto	da	saúde,	recorremos	à	Lei	nº	13.146,	de	6	de julho 
de 2015, a qual trata dos direitos da Pessoa com deficiência. Tomando com base os artigos 1º, e o artigo 18, 
por aclamarem que:

Art. 1o É	instituída	a	Lei	Brasileira	de	Inclusão	da	Pessoa	com	Deficiência	(Estatuto	da	Pessoa	

com	Deficiência),	destinada	a	assegurar	e	a	promover,	em	condições	de	igualdade,	o	exercício	

dos	direitos	e	das	liberdades	fundamentais	por	pessoa	com	deficiência,	visando	à	sua	inclusão	

social e cidadania.

Art.	18.	É	assegurada	atenção	integral	à	saúde	da	pessoa	com	deficiência	em	todos	os	níveis	de	

complexidade,	por	intermédio	do	SUS,	garantido	acesso	universal	e	igualitário.

1o É	assegurada	a	participação	da	pessoa	com	deficiência	na	elaboração	das	políticas	de	saúde	

a ela destinadas.

2o É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação 

dos	profissionais	de	saúde	e	contemplarão	aspectos	relacionados	aos	direitos	e	às	especificidades	

da	pessoa	com	deficiência,	incluindo	temas	como	sua	dignidade	e	autonomia.

O	cenário	que	tínhamos	à	nossa	frente,	em	relação	ao	atendimento	à	saúde	dos	surdos,	que	dominavam	
a	Libras,	demonstrava-	nos	que	o	desafio	maior,	era	dar	condições	para	que	os	mesmos	exercessem	o	direito	
de se comunicar, fazendo uso de sua língua, a Libras, e estabelecessem processos de comunicação entre eles 
e	os	profissionais	que	atuavam	na	UMS.	Ou	seja,	não	havia	comunicação	entre	pacientes	surdos	e	ouvintes	
como médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, farmacêuticos, recepcionistas etc.

Diante	desse	contexto	era	necessário	que	surdos	e	ouvintes	se	comunicassem	e	expressassem	o	que	
estavam sentido e o porquê de estarem ali.Assim sendo e conscientes de que era preciso intervir nessa 
realidade, algumas medidas foram tomadas e dessa maneira processos de comunicação entre surdos e 
ouvintes	foram	efetivados.	O	caminho	traçado	para	obter	êxitos	nessas	ações,	será	descritos	na	próxima	seção.

Procedimentos metodológicos

O início de nossa caminhada visando alfabetizar e letrar em Libras se deu pelo fato de conceber a 
comunicação	como	sendo	fator	primordial	para	a	expressão	do	pensamento,	a	percepção	do	mundo,	para	a	
interação e efetivação da inclusão dos surdos.

Nesse	sentido,	 foi	preciso	trazer	para	o	centro	das	atenções	da	Unidade	Básica	de	Saúde,	o	universo	
dos	surdos,	estudar	sobre	sua	cultura,	sua	língua,	visando	transformações	no	processo	de	comunicação,	de	
interação	entre	surdos	que	dominam	a	Libras	e	profissionais	da	área	da	saúde	que	não	se	sentiam	preparados	
para	realizar	ações	que	pudessem	acolher	a	pessoa	surda.

Temos	consciência	de	que	um	dos	caminhos	para	que	se	tenham	transformações	é	a	educação.	Sendo	
assim recorremos aos estudos referentes à educação dos surdos, buscando subsídios que contribuíssem para a 
difusão da Libras naquela instituição. Antes, porém, buscamos como ponto de apoio Paulo Freire (1985, p.59).

[...] a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se 

a nossa opção é progressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da 

injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não 

temos outro caminho se não viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, assim, a distância entre 

o que dizemos e o que fazemos.

Os	dizeres	de	Paulo	Freire	nos	fez	refletir	que	era	preciso	e	necessário	que	os	funcionários	da	UMS	Cidade	
das Mangueiras convivessem com os surdos para reconhecer e valorizar suas diferenças e buscar meios 
possíveis	para	que	pudessem	assim	como	os	surdos,	se	expressar	em	Libras.
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Pensando	nas	possibilidades	de	efetivação	das	ações,	os	professores	envolvidos	nas	atividades	do	Projeto	
Comunicação	em	LIBRAS:	em	busca	da	promoção	da	saúde	e	da	inclusão	de	surdos,	convidaram	pessoas	
surdas	que	cotidianamente	frequentavam	a	UMS	para	ajudar	nas	oficinas	de	Libras.	Os	surdos	aceitaram	de	
imediato o convite e passaram a ser nossos colaboradores. Assim foi possível falar da cultura surda, da língua 
dos surdos, pelos próprios surdos.

As	ações	do	projeto	foram	desenvolvidas	por	meio	das	seguintes	etapas:
 – 1ª Etapa. Divulgação do Projeto e estudos investigativos sobre a realidade de atendimento aos surdos 

na UMS Cidade das Mangueiras;
	 –	 2ª	Etapa.	Realização	de	Palestras	focando	educação	dos	surdos;	direitos	da	pessoa	surda	à	saúde;
	 –	 3ª	Etapa.	Realização	de	oficinas	sobre	a	Língua	Brasileira	de	Sinas,	abordando	sinais	básicos	das	Libras	

e	sinais	em	Libras,	específicos	da	área	da	saúde;
 – 4ª Etapa. Elaboração de artigos e de relatórios.

A	primeirae	a	segunda	etapa	 foram	realizadas	somente	para	os	profissionais	da	UMS,	os	surdos	não	
participaram. As atividades iniciaram sempre por rodas de conversa, formadas por círculo de cultura, apontado 
por Freire (1985 e 2002). Adotamos essa ferramenta pela rica possibilidade de interação, socialização com o 
outro e pelo de fato de que nesse círculo todos são considerados importantes. Os saberes são reconhecidos 
e	valorizados	e	todos	são	reconhecidos	como	sujeitos	do	processo,	com	condições	de	provocar	mudanças	
na sociedade.

Consideramos válido ressaltar alguns depoimentos de funcionárias1 da UMS, no mo mento da realização 
de um dos círculos de cultura. Tais depoimentos demonstram o olhar que é dado a pessoa surda e apontam 
os direitos que essas pessoas têm:

Eu	vou	confessar	que	quando	aquele	menino	chegava	à	UMS	eu	ficava	desesperada.	Eu	nem	

imaginava	que	ele	fosse	surdo.	Eu	pensei	que	ele	fosse	deficiente	mental.	Ele	gritava,	babava,	

ficava	nervoso.	Depois	de	algum	tempo,	com	a	ajuda	das	professoras	da	UFPA,	eu	passei	a	usar	a	

datilologia, o alfabeto, e realmente foi mais fácil. Agora eu já sei para onde encaminhá-lo, já sei 

o que fazer com ele. (Marta, recepcionista da UMS Cidade das Mangueiras).

É muito importante tudo o que estamos aprendendo sobre as pessoas surdas. Eu vejo que as po-

líticas	públicas	do	SUS	precisam	chegar	em	todas	as	UMS,	pois	o	surdo	tem	direito	à	saúde,	mas	

muitas	vezes	ele	é	excluído	porque	nos	da	área	da	saúde	não	sabemos	falar	a	língua	deles,	e	isso	

é uma fator muito negativo. (Carmen, enfermeira da UMS Cidade das Mangueiras).

No círculo de cultura, tivemos oportunidade de dialogar sobre conhecimentos referentes à pessoa surda, 
enfatizamos	os	direitos	à	saúde,	à	educação,	tivemos	oportunidade	de	ouvir	o	que	os	funcionários	conheciam	
a respeito da cultura surda, da Libras, assim como o que gostariam de aprender. Foi possível saber como se 
sentiam em não poder se comunicar em Libras. Buscamos ainda sensibilizar os participantes fomentando 
uma	cultura	de	valorização	da	Língua	Brasileira	de	Sinais	na	Unidade	de	Saúde	Cidade	das	Mangueiras,	
fazendo	uso	de	vários	recursos,	apresentação	de	vídeos,	de	música	e	do	alfabeto	em	Libras	para	promover	
a difusão dessa Língua.

1 Os nomes são fictícios para preservar a identidade das funcionárias.
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Figura 1 – Alfabeto em Libras.

Fonte: http://www.assc.org.br/816/. Acesso em 20 de abril de 2016.

Após	a	realização	dessas	ações	foi	feita	a	identificação	e	seleção	das	pessoas	surdas	que	iriam	participar	
como	colaboradores	nas	oficinas	de	Libras,	assim	como	a	identificação	dos	funcionários	da	UMS	que	iriam	
continuar	participando	das	ações	do	projeto.

Com base nos dados construídos, chegamos a seguinte constatação: oito surdos tendo em média de 16 a 
26 anos, sendo duas e 6 homens, frequentam a UMS de maneira rotineira, dessa totalidade, somente quatro 
dominam	a	Libras.	Ficou	decidido	que	esses	iriam	colaborar	conosco	nas	oficinas.

Quanto aos funcionários da UMS, dezesseis participaram das atividades iniciais e dessa totalidade, dez 
continuamparticipando	das	oficinas	que	estão	sendo	efetivadas.

Já	foram	realizadas	duas	palestras,	uma	sobre	A	educação	do	Surdo	e	outra	sobre	Libras	e	Saúde.	As	
palestras	foram	proferidas	por	especialistas	da	área	de	Educação	e	da	área	da	Saúde.

As	ações	são	permeadas	por	atividades	lúdicas,	dando	espaço	para	leitura	de	poesias,	apresentação	de	
músicas,	de	peças	de	teatro,	de	danças,	tendo	como	eixo	central	a	questão	da	educação	e	da	saúde	do	surdo.

Há	de	se	considerar	a	necessidade	de	 implementação	de	alternativas	pedagógicas	voltadas	para	a	
prática	de	alfabetização	em	saúde,	por	meio	da	utilização	das	Libras.	Nesse	aspecto,	podemos	confirmar	
que	profissionais	da	saúde	estão	sendo	alfabetizados	e	letrados	nessa	língua.

Apresentamos	a	seguir	um	cronograma	das	ações	que	já	foram	efetivadas	durante	o	ano	de	2016.

Julho
Atividades

 – Apresentação do Projeto e da Equipe responsável pelo desenvolvimento do mesmo;
 – Conhecimento da realidade a ser investigada. Para tanto foram realizados estudos investigativos; sobre 

a real situação de atendimento aos surdos na UMS Cidade das Mangueiras.
Agosto
Atividades

	 –	 Realização	de	Palestras	sobre	a	temática	educação,	saúde	da	pessoa	surda,	saúde	e	o	uso	da	Libras;
 – Realização de Círculo de Cultura;
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 – Levantamento da demanda de surdos que frequentam a UMS;
	 –	 Levantamento	dos	funcionários	da	Saúde	que	continuariam	a	participar	das	ações	do	projeto.

Setembro
Atividades

	 –	 Realização	de	oficina	sobre	o	uso	das	Libras.
	 –	 Realização	de	Palestras	sobre	a	temática	Libras	e	Saúde;

Outubro
Atividades

	 –	 Realização	de	oficina	sobre	o	uso	das	Libras	na	Saúde.
Novembro
Atividades

	 –	 Realização	de	Palestras	sobre	a	temática	pessoa	surda,	saúde	e	o	uso	das	Libras;
	 –	 Realização	de	oficina	sobre	o	uso	das	Libras	na	Saúde.

Dezembro
Atividades

	 –	 Avaliação	das	ações	realizadas.
 – Elaboração de relatório.

Durante	o	ano	de	2017,	as	ações	do	projeto	estão	tendo	continuidade,	no	mês	de	fevereiro	foi	realizado	
um	círculo	de	cultura,	no	qual	houve	a	socialização	do	relatório	das	ações	efetivadas	e	avaliação	do	mesmo.	
Nesse círculo tivemos a participação dos quatro surdos e de todos os funcionários da UMS que participam 
do projeto.

As	oficinas	de	Libras	estão	previstas	para	acontecerem	uma	no	mês	de	abril	e	uma	no	mês	de	julho.

Resultados parciais e considerações

O uso da Língua de Sinais precisa ser estabelecido como prática rotineira em todos os seguimentos 
da sociedade. Atualmente essa prática vem sendo desenvolvida de maneira tímida nas escolas, mas é 
preciso considerar que já houve grandes avanços. Se recorremos à história da Educação dos Surdos, 
compreenderemos	essa	afirmação,	pois	ficou	marcado	que	os	surdos	já	foram	proibidos	de	se	comunicar	
em Línguas de Sinais.

Temos a compreensão do quanto é importante à garantida dos direitos de todas as pessoas, 
independentemente	das	características	que	possam	ter.	Saúde	e	Educação	têm	que	ser	vistos	como	direitos	
de	todos	e	dever	do	Estado.	Nesse	sentido	é	preciso	que	haja	investimentos	na	formação	dos	profissionais	
dessas áreas, para que eles possam atuar frente à demanda de pessoas que precisam ser acolhidas, seja 
nas	escolas,	ou	nas	Unidades	de	Saúde	–	UMS.	Com	relação	à	saúde	é	inconcebível	que	uma	pessoa	surda	
não seja atendida, porque na UMS ninguém sabe se comunicar em Libras. E aí nos perguntamos, para 
que	serve	está	estabelecido	em	Leis	que	em	todas	as	instituições	de	saúde,	de	educação	deverá	ter	um	
interprete de Líbras?

Sabemos	que	não	temos	esses	profissionais	e	temos	consciência	da	importância	dos	mesmos.	Contudo	
não	podemos	negligenciar	a	educação	e	a	saúde	das	pessoas	que	necessitam	de	serviços	especializados.

Nossa inserção na UMS foi de grande valia, no tocando ao reconhecimento e a valorização das Libras, 
como prática rotineira na UMS cidade das Mangueiras, aos poucos processos de comunicação em libras entre 
ouvintes e surdos, ouvintes e ouvintes estão sendo estabelecidos. Demos os primeiros passos e esperamos 
poder continuar caminhando.

No	momento	podemos	dizer	que	conseguimos	perceber	mudanças	significativas	no	tratamento	de	saúde	
dos usuários surdos. Essas mudanças são frutos dos ensinamentos eaprendizagens que se deram por meio do 
processo	de	alfabetização	e	letramento	em	libras,	focando	principalmente	os	aspectos	das	Libras	em	Saúde.
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O	ensino	das	Libras	aos	profissionais	da	Saúde	contribuíram	para	que	houvessem	mais	empenho	e	
dedicação	de	suas	funções.	A	participação	dos	Surdos,	como	colaboradores	nas	oficinas	de	Libras,	mostraram	
que	todos	são	capazes.	Por	meio	das	oficinas	foi	possível	na	UMS	a	vivência	de	trocas,	partilhas.	O	surdo	
ensinando	o	outro	a	se	expressar,	usando	uma	nova	língua,	e	o	outro	aprendendo	para	poder	cuidar	daquele	
que	o	ensinara.	Assim	podemos	confirmar	que	os	princípios	da	inclusão	foram,	estão	sendo	consumados.

Referências

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília, DF: Senado 
Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.
htm. Acesso em 20 de abril de 2015.

BRASIL.	Ministério	da	Saúde.	Secretaria	de	Políticas	de	Saúde.	Projeto Promoção da Saúde. As Cartas da Promoção 
da	Saúde	–	Brasília-DF:	Ministério	da	Saúde,	2002.

BRASIl.	Ministério	da	Saúde.	Humaniza	SUS.	Política Nacional de Humanização. Brasília; 2004.

BRASIL.	Decreto	nº	5.626,	de	22	de	dezembro	de	2005.	Regulamenta	a	Lei	nº	10.436,	de	24	de	abril	de	2002.	Dispo-
nível	em:	<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004.../2005/decreto/d5626.htm>.	Acesso	em:	20	de	jun.	2016.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.	Dispõe	sobre	a	Língua	Brasileira	de	Sinais.	Brasília,	2005.	Disponível	
em:	<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf>.	Acesso	em:	20	de	jun.	2012.

BRITO, L.F. Integração social e educação de surdos.Rio de Janeiro: Babel, 1993.

CAMPELLO, A. R. S. Pedagogia Visual / Sinal na Educação dos Surdos. In: QUADROS, R. M. de; PERLIN, G. (orgs). 
Estudos Surdos II. Petrópolis: Arara Azul, 2007. p.100-131.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 33ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança:um reencontro com a pedagogia do oprimido. 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 2001.

FREIRE, Paulo. Educação e Mudança.11 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação de surdos. 
Caderno Cedes, vol. 19, n 46. Campinas, 1998.

MEDEIROS,	Wanderleia	Azevedo	Leitão	e	Macedo,	Roberto	H.	Cavalleiro.	Educação e Saúde entrelaçadas no 
processo de letrar e cuidar.In:	Anais	do	II	CONBALF	–	Congresso	Brasileiro	de	Alfabetização-	Políticas	Públicas	
de Alfabetização. Universidade Federal de Pernambuco, 12 a 14 de julho de 2015. Entidade promotora: ABALF – 
Associação Brasileira de Alfabetização.

PERLIN,	G.T.T.	Histórias	de	vida	surda:	identidades	em	questão.	Dissertação	de	Mestrado.	Faculdade	de	Educação,	
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1998.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 871

EIXO TEMÁRICO

ALFABETIZAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

O impacto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na 
prática alfabetizadora

Ana Celina Hesketh Rabuske Corsi1

Veronica Branco2

Universidade Federal do Paraná- UFPR

Resumo: Este estudo discute como o Pnaic impactou na prática alfabetizadora de uma professora da rede 
municipal de Curitiba. A abordagem dessa pesquisa é de cunho qualitativo, tendo como instrumento de coleta 
a	entrevista	semi-estruturada.	A	base	para	as	discussões	obtidas	foram	Tardif	(2014),	Nóvoa	(1999),	Ferreiro	e	
Teberosky	(1999)	e	os	documentos	do	Pnaic	(2012).	A	análise	dos	dados	aponta	que	o	Pnaic	trouxe	um	movimento	
de mudança na metodologia da professora pesquisada destacando a utilização da sequência didática para a 
organização	do	trabalho	pedagógico,	e	o	emprego	de	atividades	lúdicas,	ainda	que	as	práticas	tradicionais	
permaneçam presentes e muitas vezes provocando equívocos teóricos e metodológicos em seu trabalho.
Palavras-chave: Pnaic. Práticas pedagógicas. Alfabetização e letramento.

Introdução

Quando se discute a situação educacional no Brasil, com frequência os questionamentos se voltam para 
a	figura	do	professor.	Debates	e	indagações	sobre	as	práticas	pedagógicas,	a	desqualificação	profissional	e	
a formação inicial e continuada do professor são recorrentes no meio acadêmico, escolar, político e também 
nos meios de comunicação.

A	escola	brasileira,	historicamente,	foi	um	privilégio	de	poucos.	Segundo	Gatti	e	Barreto	(2009)	a	expansão	
na escola básica iniciou-se em meados do século XX (décadas de 70/80) e com esse movimento a demanda 
por	professores	aumentou.	Para	suprir	a	necessidade	de	mais	docentes	nas	escolas	públicas	e	privadas	várias	
adequações	foram	realizadas,	dentre	outras	admissão	de	professores	com	formação	em	nível	médio.

Concomitantemente nessa época as práticas pedagógicas desenvolvidas seguiam uma visão tradicional 
da educação. Segundo Nóvoa (1999) as buscas pelos melhores métodos e o controle rígido do currículo 
contribuíram	para	a	desprofissionalização	do	professor.	Contreras	(2012)	complementa	afirmando	que	essa	
situação	docente	resultou	na	desqualificação,	na	perda	de	controle	sobre	a	prática	e	na	separação	entre	a	
concepção	e	execução	da	ação	educativa.

Progressivamente o professor foi perdendo conhecimentos acumulados durantes muitos anos, além 
da sua autonomia. Simultaneamente aponta Branco e Guimarães (2009) outros fatores agravaram essa 
situação:	baixos	salários,	desmotivação	e	precariedade	na	formação	inicial.	Aos	poucos,	críticas,	acusações	
e responsabilização do professor pelo fracasso escolar foram surgindo.

A	universalização	da	escola	básica	brasileira,	no	final	do	século	XX,	 sem	dúvida	 foi	uma	conquista,	
a	próxima	etapa,	no	entanto,	é	construir	uma	educação	de	qualidade	na	qual	os	processos	de	gestão	e	
profissionalização	docente	edifiquem	e	qualifiquem	o	processo	de	aprendizagem	dos	alunos.	

1 Ana Celina H.R.Corsi. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino – Mestrado Profissional da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora da Rede Municipal de Curitiba. E-mail: anacelinah@gmail.com.

2 Veronica Branco, doutora em Educação, professora no Curso de Pedagogia; no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Programa 
de Pós Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino – Mestrado Profissional da Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: 
veronica_branco@hotmail.com
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Nesse	contexto	as	demandas	do	professor	alfabetizador	estão	cada	vez	mais	complexas.	Segundo	Freire	
“ensinar	não	é	 transferir	conhecimento,	mas	criar	possibilidades	para	sua	produção	ou	sua	construção.”	
(FREIRE, 2014 p. 24).

Essas	possibilidades	para	Tardif	(2014)	se	dão	por	meio	das	interações	concretas	entre	professores	e	alunos	
visando	a	determinados	objetivos	educativos.	Por	se	tratar	de	interações	humanas,	concebendo	o	grupo	e	
também a individualidade de cada integrante, aceitando as diferenças cognitivas, culturais e sociais, esse 
processo	se	torna	complexo	e	desafiante.

Ainda	segundo	Tardif	(2014)	é	nas	interações	humanas	que	o	professor	como	um	ser	único,	com	suas	
histórias	pessoais	e	sua	formação	acadêmica	se	desenvolve	e	se	constitui	como	profissional,	interagindo	com	
seus pares e enfrentando as diversas interferências pela condição de trabalho, cultura, crenças etc.

Diante	de	tantos	desafios,	a	formação	do	professor,	em	especial,	a	formação	continuada,	manifesta-se	
como	 instrumento	necessário	para	 interação,	 troca	e	 reflexões	das	práticas	dos	professores,	 superando	
as	possíveis	deficiências	 referentes	a	 formação	docente	 inicial	e	almejando	a	superação	do	 fracasso	da	
aprendizagem dos estudantes brasileiros.

A alfabetização e educação de qualidade é um direito, e de fato ainda não alcançado por grande parte 
dos brasileiros. É o que se constata nos resultados apresentados pelo Programme for International Student 
Assessment (PISA) – cujo objetivo é promover a avaliação comparada de estudantes de diversos países na 
faixa	etária	dos	15	anos,	idade	em	que	se	pressupõe	a	conclusão	da	escola	básica.	A	versão	divulgada	em	2016,	
revelou que a média de pontos no desempenho em leitura de estudantes brasileiros se mantém a mesma 
desde 2000. Computou 407 pontos, enquanto a média de todos os países é 493 pontos, portanto a média dos 
alunos	brasileiros	é	bastante	inferior	colocando	o	Brasil	entre	os	últimos	colocados,	na	59ª	posição	na	prova	
de desempenho em leitura, dentre os 65 países avaliados.

Corroborando esses dados o resultado da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) realizado pelo 
Instituto	Nacional	de	Estudos	Pedagógicos,	INEP,	com	alunos	de	escolas	públicas,	no	final	do	terceiro	ano	do	
ensino	fundamental,	comprovou	as	suspeitas	sobre	o	panorama	do	baixo	índice	de	alfabetização,	porque	
em	se	tratando	de	leitura,	no	nível	mais	alto	de	proficiência,	somente	11,2%	das	crianças	brasileiras	atingiu	
esse patamar em 2014.

No	quesito	escrita,	a	ANA	(2014),	revela	que	somente	9,88%	dos	estudantes	brasileiros	escrevem	de	acordo	
com	o	que	se	espera	ao	fim	do	ciclo	de	alfabetização.

Visto	em	outra	perspectiva,	esse	índice	revela	que	aproximadamente	90%	das	crianças	do	3º	ano	do	ensino	
fundamental	ainda	não	desenvolveram	as	condições	de	alfabetização	condizentes	com	as	expectativas	
esperadas para essa etapa escolar.

Na	tentativa	de	contornar	a	grave	situação	educacional	brasileira,	várias	ações	foram	realizadas	pelo	
governo federal: compromissos internacionais, ampliação de mais um ano no ensino fundamental e 
obrigatoriedade da educação infantil, dentre outros.

No que se refere a alfabetização o governo federal lançou um programa com o compromisso de alfabetizar 
todas	as	crianças	até	os	8	anos	de	idade,	ou	até	o	fim	do	terceiro	ano	do	ensino	fundamental.	Nesse	contexto,	
em 2012, com a resolução 867 de 4 de julho, o ministério da Educação instituiu o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa – Pnaic.

O	Pnaic	é	uma	política	pública	de	 formação	de	professores	em	âmbito	nacional	com	o	objetivo	de	
formar todos os professores do primeiro ciclo na perspectiva do letramento. Ele é constituído por um 
conjunto	integrado	de	ações,	materiais	e	referências	curriculares	e	pedagógicas,	tendo	como	eixo	principal	
a	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores.	As	Ações	do	Pacto	apóiam-se	em	quatro	eixos	de	
atuação:	formação	continuada	presencial	para	os	professores	alfabetizadores,	materiais	didáticos,	avaliações	
sistemáticas e gestão, controle social e mobilização.

A formação de professores é o foco desse programa e seu diferencial segundo Ferreira (2012) se dá por 
meio	da	integração	de	diferentes	esferas	da	sociedade:	governo	oferecendo	políticas	públicas,	a	universidade	
por	meio	das	pesquisas	científicas	e	o	professor	com	seu	engajamento	pessoal	e	profissional	dentro	da	escola.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 873

Segundo Winkeler (2015) a proposta de formação do Pnaic não é apresentar um método de alfabetização, 
mas	sim	várias	sugestões	metodológicas,	que	possam	dar	subsídios	à	prática	de	cada	professor,	podendo	ser	
adequado	a	realidades	específicas.

Essa pesquisa3 pretendeu compreender como se apresentam as práticas alfabetizadoras de uma 
professora, elegendo como referencial de análise os fundamentos apresentados pelo Pnaic.

Método

A pesquisa realizada utilizou o método qualitativo e buscou dar voz à uma professora, buscando 
compreender	e	aprofundar	os	fenômenos	vivenciados	pela	profissional	em	seu	ambiente	natural	–	a	escola,	
atendendo os ensinamentos de Sampieri (2013).

Nessa pesquisa procurou-se atender também o que Nóvoa (1999) aponta que ao possibilitar à professora 
revisitar	suas	práticas	e	concepções	ela	pode	tomar	consciência	da	sua	prática.	Assim,	essa	investigação	
foi realizada com a professora e não da professora. Dessa maneira, esse estudo contemplou as práticas 
pedagógicas que já foram superadas e práticas do presente tendo como objeto central da discussão o Pnaic 
2013.

Foi	proposta,	então,	a	aplicação	de	uma	entrevista	semi-estruturada	nos	moldes	proposto	por	Lüdke	e	
André	(1986)	“que	se	desenrola	a	partir	de	um	esquema	básico,	porém	não	aplicado	rigidamente,	permitindo	
que	o	entrevistado	faça	as	necessárias	adaptações.”	(LÜDKE	e	ANDRÉ,	1986	p.	34).

Por meio da entrevista segundo Minayo (2010) foram levantados dados subjetivos e construídos no diálogo 
com	o	indivíduo	entrevistado,	tratando-se	de	conceitos	conscientes	e	subconscientes	da	realidade:	concepções	
teóricas,	expectativas,	medos	e	frustrações	e	opinião	permitindo	esclarecimentos	e	correções.

Desenvolvimento

A busca de professores alfabetizadores que tivessem participado do Pnaic – Alfabetização em Língua 
Portuguesa em 2013 e que continuassem trabalhando com turmas de alfabetização na rede municipal de 
Curitiba em 2016, para participarem dessa pesquisa, foi muito trabalhosa. Isso porque, muitas professoras 
que atuavam em classes de alfabetização naquele ano, foram convidadas para participar dessa formação e 
receberam	uma	bolsa	com	essa	finalidade,	não	estavam	mais	atendendo	as	classes	de	alfabetização	em	2016.

Tal fato ocorreu porque o MEC ao convidar as redes de ensino para participarem do Pnaic não 
impôs	condições	 tais	como	manter	os	professores	que	 recebessem	bolsa	para	participar	da	 formação,	
permanecessem por algum tempo, após a formação, regendo classes de alfabetização. Isso possibilitaria 
a continuidade de estudos bem como uma maior assimilação das metodologias desenvolvidas durante a 
formação. No entanto, a não permanência dos professores nas classes do ciclo de alfabetização, fez com 
que	a	formação	não	tivesse	o	efeito	esperado,	isto	é	uma	mudança	significativa	na	atuação	dos	professores	
alfabetizadores.

A entrevista ocorreu de forma presencial, dentro da escola no horário previamente marcado pela 
professora.	Foi	disponibilizado	um	espaço	exclusivo	para	a	entrevista	com	objetivo	de	minimizar	possíveis	
interferências. Todo o áudio da entrevista foi gravado com a autorização da participante.

Para	esse	fim	foi	elaborado	um	documento	que	apresenta	dois	campos	de	investigação:	o	primeiro	com	
questões	objetivas	buscou	informações	pessoais	e	profissionais;	o	outro	descritivo,	com	o	foco	nas	concepções	
alfabetizadoras e pedagógicas da professora. A coleta de dados aconteceu em outubro de 2016.

3 Esse texto apresenta parte da análise de dados da dissertação que teve início em agosto de 2015 e que tem como objetivo principal 
compreender como os professores alfabetizadores utilizam os fundamentos do Pnaic e os transformam em práticas pedagógicas. 
Os participantes da pesquisa são professores alfabetizadores, do primeiro ano do ensino fundamental, de escolas municipais de 
Curitiba.
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A	profissional	participante	é	professora	alfabetizadora	com	mais	de	40	anos	de	idade.	Sua	atuação	docente	
se dá a mais de 10 anos, sempre em escolas da rede municipal de Curitiba, nas classes de alfabetização. 
Atua há 7 anos na mesma escola, com a carga horária de 20 horas semanais e não tem vínculo com outra 
instituição. Formou-se em Pedagoga no ano de 1995 e fez especialização em Psicopedagogia e em Gestão 
escolar. Costuma sempre participar de cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria Municipal 
de Educação (SME).

Os dados coletados por meio da entrevista nos forneceram dados consistentes, favorecendo a compreensão 
do processo de pesquisa e o encaminhamento para respostas à problematização: como se apresentam as 
práticas pedagógicas de língua portuguesa da professora alfabetizadora após a formação do Pnaic?

Tradicionalmente	sua	prática	era	baseada	nos	métodos	de	alfabetização,	com	foco	na	decodificação,	por	
meio	de	sequências	pré-definidas,	isoladas	e	estáticas,	tal	como	ela	afirma:

Os	textos	eu	trabalhava	com	um	textinho,	meio	que	focava	em	uma	palavra	e	 ia	direto	para	

unidade	menor.	Escolhia	a	letra	para	depois	escolher	o	texto.	Depois	do	Pnaic	isso	tudo	mudou,	

partimos para a sequência [didática] e temos um trabalho bem mais tranquilo, um trabalho bem 

melhor...	Até	pelos	próprios	alunos,	eles	ficam	mais	animadinhos,	provoca	a	curiosidade	deles.	

(PROFESSORA ENTREVISTADA)

A utilização das sequências didáticas contidas no material didático do Pnaic na prática diária foi, para 
essa	professora,	a	maior	contribuição	do	Pnaic,	pois	como	ela	afirma	“você	traz	mais	riqueza	pro	teus	alunos	
[...] você provoca eles a pensar sobre o assunto” (PROFESSORA ENTREVISTADA).

Para	Dubeux	e	Souza	(2012)	a	organização	do	trabalho	pedagógico	por	sequências	didáticas	favorece	
as	práticas	interdisciplinares,	possibilitando	a	criação	de	condições	para	o	desenvolvimento	da	leitura	e	a	
escrita	de	forma	lúdica,	intencional	e	significativa.	Nessa	perspectiva,	o	trabalho	pedagógico	é	“organizado	
de	forma	sequencial,	estruturado	pelo	professor	para	um	determinado	tempo,	trabalhando-se	com	conteúdos	
relacionados	a	um	mesmo	tema,	a	um	gênero	textual	específico,	uma	brincadeira	ou	uma	forma	de	expressão	
artística.” (DUBEUX E SOUZA, 2012 p. 27).

Os	autores	afirmam	que	nessa	estratégia	de	ensino	o	aluno	é	participante	ativo	de	todo	o	processo,	as	
propostas são iniciadas a partir dos conhecimentos prévios e das preferências dos estudantes, entretanto, 
cabe ao professor realizar o planejamento didático das atividades e a ordem do plano geral assumindo o 
monitoramento de todo o processo.

Os autores Brainer, Teles, Leal e Cavalcante (2012) destacam que as sequências didáticas favorecem, 
também,	o	desenvolvimento	de	atividades	 lúdicas	por	meio	de	 jogos	e	 trabalho	em	grupo	motivando	e	
divertindo	os	alunos	e	possibilitando	a	liberdade	de	expressão	e	a	criatividade.

A	professora	entrevistada	relata	que	a	adoção	de	práticas	lúdicas	favoreceu	a	disciplina,	a	avaliação	e	
o interesse dos alunos, além de permitir a adaptação de atividades para alunos com diferentes níveis de 
aprendizagem. Ressalta ainda o cuidado com as crianças que estão mais adiantadas que a média da turma 
“a	gente	não	faz	só	adaptação	para	quem	tem	dificuldade,	a	gente	faz	adaptação	para	quem	está	adiantado	
também.” (PROFESSORA ENTREVISTADA)

A participante relatou que concorda e trabalha na perspectiva do alfabetizar letrando, proposto no Pnaic, 
considerando	essa	prática	essencial,	pois	foi	por	meio	dessa	perspectiva	que	a	profissional	incorporou	a	
utilização	de	textos	reais	com	foco	na	compreensão	da	leitura,	“não	tem	graça	ler	sem	saber	o	que	está	lendo	
[...] antes do Pnaic a gente alfabetizava também [...] a criança lia, mas você nem percebia se ela entendeu as 
palavras”. (PROFESSORA ENTREVISTADA)

As	falas	da	professora	demonstram	que	o	Pnaic	interferiu	na	sua	prática,	deixando	como	legado	principal	
a	utilização	das	sequências	didáticas,	de	atividades	lúdicas	com	foco	na	compreensão	do	texto,	além	do	
abandono	de	práticas	 tradicionais	como	uso	de	pré-textos,	o	 foco	nas	atividades	de	decodificação	e	de	
atividades estáticas e isoladas.
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No	que	se	refere	a	concepção	de	alfabetização	dessa	professora,	os	dados	revelam	que	foi	modificada	por	
influência	do	Pnaic,	no	entanto	constatamos	alguns	equívocos	de	compreensão	sobre	as	novas	propostas,	
no	que	se	refere	a	diferenciação	de	práticas	tradicionais	e	atividades	de	reflexão	da	língua.	Ela	sugere	que	
o	desenvolvimento	da	consciência	fonológica	seria	um	“método	fônico	moderno”	e	que	apesar	de	acreditar	
na importância desse trabalho insinua, por meio da linguagem não verbal, que essa seria uma prática antiga, 
que entrou em desuso, uma prática tradicional. A fala da professora em diferentes momentos da entrevista 
sugere	essa	interpretação	ao	afirmar	que:

Alfabetização pra mim é isso, não é só ler e eu ainda sou um pouquinho chata porque eu não 

trabalho só a questão de apresentar. Apesar de trazer a sequência didática, a leitura, trazer um 

texto,	eu	ainda	foco	na	consciência	fonológica,	assim	muito [...] Eu acho assim: aquele tradicional 

do B a Ba nunca funcionou, mas essa questão de você construir o conhecimento, construir com a 

criança isso melhorou bastante, mas não dá pra gente esquecer de focar na consciência fonológica, 

na questão do método fônico. (negrito em destaque dado na fala da entrevistada)

O desenvolvimento da consciência fonológica é uma prática necessária e discutida na formação do Pnaic, 
porém equívocos como o apresentado, ainda são muito comuns entre as professoras alfabetizadoras conforme 
destaca Vicentin (2006). Esses equívocos se originam no fato da premissa da consciência fonológica ser o 
ensino	intencional,	sistematizado	e	explícito,	de	trabalhar	com	as	unidades	menores	das	palavras	–	sílabas,	
letras e fonemas; características fundamentais do ensino tradicional. A ênfase na consciência fonológica, 
defendida	pelos	linguístas	é	de	reflexão	da	língua	objetivando	a	aprendizagem	da	escrita,	que	diferentemente	
da	fala	exige	uma	atividade	consciente	conforme	sugere	Soares	(2016).

A concepção de desenvolvimento da consciência fonológica apresentada por Leite e Morais (2012) é 
de	que	ela	é	um	processo	cognitivo	que	não	aparece	com	a	maturação	biológica,	é	necessária	a	reflexão	
intencional	sobre	as	palavras	e	suas	partes	sonoras	para	que	ela	ocorra.	Pois	“montar	e	desmontar	palavras	
e poder observar a sequência de letras de palavras parecidas são importantes suportes cognitivos para as 
crianças pensarem nos segmentos sonoros”. (LEITE E MORAIS, 2012 p. 24).

Ainda segundo os autores a apropriação e compreensão do sistema de escrita como um sistema de 
representação	da	língua	é	uma	atividade	complexa	que	não	era	considerada	pelos	antigos	métodos	fônicos	
que tinham uma visão simplista sobre o processo de alfabetização. Concebiam a escrita como um código 
cuja apropriação pelas crianças consistia em fazer um treinamento de pronunciar, repetir, até memorizar 
as	famílias	silábicas	e	fonemas	em	palavras	de	forma	isolada,	não	realizando	nenhuma	atividade	reflexiva	
e cognitiva sobre a escrita.

No que se refere ao desenvolvimento das atividades de consciência fonológica em sala de aula, em linhas 
gerais,	a	professora	exemplificou	com	uma	prática	de	construção	do	alfabeto	ilustrado	que	realizou	no	início	
do	ano,	com	o	objetivo	de	apresentar	as	letras	aos	alunos:	“o	som	da	letra,	a	leitura	da	letra	é	legal	trabalhar	
sistematizando o alfabeto, mas isso é impossível [...] a gente achou um jeitinho de fazer o alfabeto ilustrado, 
associado ao que você trabalha em sala.” (PROFESSORA ENTREVISTADA). Acrescentando que diariamente 
cada criança levava para casa um bloquinho com a letra indicada e apresenta no dia seguinte aos colegas 
uma	figura	que	inicie	com	a	determinada	letra.

No dia seguinte a gente retoma, trabalhamos a oralidade [...] mostro as letras, aponto, escrevo, 

mostro	a	direção,	faço	ligações.	Quando	a	gente	termina,	eles	estão	dominando	a	leitura	das	

letras, dominando a ordem alfabética e estão com o vocabulário bem ampliado [...] assim vai 

apresentado de uma maneira sistematizada sem ser sistematizado. (PROFESSORA ENTREVISTADA)

Apesar	do	movimento	de	mudança	que	o	Pnaic	trouxe	para	a	prática	dessa	professora	é	possível	afirmar	
que ela ainda se sente insegura em relação a algumas metodologias propostas na formação, remetendo-se 
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com frequência a práticas internalizadas antes da formação no Pacto. Os dados revelam alguns procedimentos 
considerados	tradicionais	na	prática	dessa	profissional	como	explicação/explanação	centrada	na	professora	
e	alunos	recebendo	a	explicação	de	forma	passiva	sem	nenhuma	participação	na	construção	do	alfabeto.

Além dessa postura tradicional no desenvolvimento de atividades com os alunos constatou-se que a 
professora	tem	pouca	aceitação	ao	erro	e	o	processo	avaliativo	tem	foco	na	medição	e	classificação	da	
aprendizagem do aluno, de forma genérica sem considerar as diferenças e níveis de aprendizagem dos alunos, 
como	se	constata	nas	palavras	que	destacamos:	“Temos	uma	avaliação	por	trimestre	que	é	formal,	como	se	
fosse uma prova, tem o momento da avaliação, a semana da avaliação e daí fazemos os pareceres com os 
conceitos de atingido ou não atingido.” (PROFESSORA ENTREVISTADA)

Percebe-se que a professora confunde avaliação da aprendizagem com avaliação de comportamento e 
se	para	a	avaliação	de	aprendizagem	existe	um	instrumento	tradicional	que	é	a	prova,	para	a	avaliação	de	
comportamento	não	existe	qualquer	forma	de	registro,	o	que	leva	supor	que	se	trata	de	simples	discurso,	pois	
ela	relata	que	faz	observações	diárias	de	seus	alunos	no	que	se	refere	a	comportamento,	atitudes	e	convivência,	
no entanto, esses procedimentos não são realizados de forma sistemática e não possui registro escrito.

O Pnaic segundo Cruz (2012), concebe a avaliação como um instrumento de inclusão caracterizando-a 
como	um	processo	 “contínuo,	 inclusivo,	prognóstico,	diagnóstico,	emancipatório,	medidor,	qualitativo,	
dialético, dialógico, informativo, formativo-regulador.” Portanto, essa forma de avaliação não foi interiorizada 
pela professora. (CRUZ, 2012 p. 19).

Para	 tal,	 os	 cadernos	 de	 formação	 (unidade	 1)	 apresentam	 sugestões	 de	 instrumentos	 para	
acompanhamento anual e processual de aprendizagem coletivo e individual. Quando questionada sobre esses 
procedimentos	a	participante	relata:	“eu	não	tenho	feito,	eu	lembro	no	Pnaic	a	gente	teve	até	uma	tarefa,	
eu tenho a planilha no meu computador, achei muito pertinente, mas acabo não fazendo por esquecimento; 
tenho ainda que trazer para a minha prática.” (PROFESSORA ENTREVISTADA). As palavras da professora 
demonstram que a avaliação da aprendizagem proposta na formação está guardada no computador e não 
foi incorporado ao seu trabalho de professora alfabetizadora.

Confrontando esses dados com Leal (2012) revelou-se outros equívocos no que se refere ao planejamento 
e	avaliação	das	práticas	dessa	profissional	pois	a	“primeira	etapa	para	planejar	o	ensino	é	avaliar	o	que	as	
crianças já são capazes de fazer de modo autônomo.” (LEAL, 2012 p. 15), portanto a avaliação da aprendizagem 
de	forma	diagnóstica	precede	o	trabalho	com	os	conteúdos	curriculares	porque	para	planejá-los	é	preciso	
saber o conhecimento que os alunos trazem de suas aprendizagens anteriores. Trabalhar com o alfabeto 
ilustrado	foi	a	primeira	atividade	proposta	pela	professora	sem	procurar	verificar	o	que	os	alunos	sabiam	
sobre aquele objeto e se alguns alunos já estivessem em processo adiantado no domínio do sistema de 
escrita alfabética, isso não faria nenhuma diferença, porque o seu processo de ensino está todo centrado no 
que ela quer transmitir.

Guedes-Pinto e Leal (2012) ressaltam a importância da prática avaliativa e processual, considerando 
como premissas básicas das sequências didáticas que a professora diz que utiliza e defende sua validade. As 
autoras	afirmam	que	“a	avaliação	precisa	ser	realizada	no	início	de	etapas	escolares,	de	projetos	didáticos	ou	
de sequências didáticas: durante um determinado período, para investigar se as aprendizagens estão sendo 
efetivadas:	e	no	final,	para	avaliar	os	resultados	obtidos	e	se	é	necessário	retomar	o	que	foi	trabalhado.”	
(GUEDES-PINTO E LEAL, 2012 p. 22). Porém se o que a professora considera como aprendizagem é o resultado 
de uma prova, que ignorou o que as crianças já sabiam, esse instrumento também compartilhará sua 
concepção tradicional sobre a alfabetização.

Dessa	maneira,	destacam	as	autoras,	a	avaliação	precisa	englobar	todo	o	contexto	didático	com	propósitos	
e	objetivos	bem	definidos:	o	planejamento	–	partindo	da	avaliação	diagnóstica	torna	possível	planejar	ações	
didática	flexíveis,	prognósticas	e	significativas;	e	modifica	a	ação	do	professor	no	sentido	de	–	regular	e	
medir	as	práticas	e	o	desempenho	dos	alunos	e	assim	a	estabelecer	metas	e	ações	para	atingir	os	objetivos	
estabelecidos; e com os resultados – analisar e compreender os resultados alcançados para estabelecer 
novas	intervenções.
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O campo da alfabetização, em especial o primeiro ano do ensino fundamental, foco desse estudo, tem 
como princípio fundamental a aquisição do sistema de escrita alfabética. Emília Ferreiro e Ana Teberosky 
(1999) apresentaram as fases de aquisição da língua escrita que a criança percorrerá durante o processo de 
alfabetização. Cada etapa representa o nível de conhecimento que a criança tem sobre o sistema de escrita 
requerendo	do	professor	diferentes	intervenções.

As	autoras	destacam	que	identificar,	classificar	e	acompanhar	as	hipóteses	de	escrita	é	de	fundamental	
importância,	para	tal	é	necessário	que	o	professor	crie	condições	propícias	a	aprendizagem:	o	aluno	precisa	
ser	desafiado,	ser	incentivado	e	convidado	a	refletir	sobre	a	língua	escrita,	sentindo-se	seguro	para	criar	
suas hipóteses e cabe ao professor aceitar não só as respostas certas mas também o erro como parte da 
construção do conhecimento.

Para	identificar	as	hipóteses	já	construídas	pelas	crianças,	é	preciso	incentivar,	em	algumas	atividades,	a	
escrita espontânea, pois é nessa situação que a criança fará uso de sua compreensão do sistema da escrita 
alfabética. Sem essa atividade a professora não terá como detectar qual é o nível dos conhecimentos da 
criança.

O ápice dos níveis de compreensão do sistema alfabético concebido por Ferreiro e Teberosky (1999) é 
o alfabético – no qual a criança realiza a análise sonora dos fonemas das palavras; embora nessa fase, a 
escrita	poderá	apresentar	ainda	muitos	erros	de	natureza	ortográfica	uma	vez	que	o	que	a	criança	conseguiu	
perceber	são	os	fonemas	de	uma	forma	pura,	sem	as	convenções	existentes	em	uma	língua	alfabética	e	
ortograficamente	motivada,	como	define	Cagliari	(2005).	O	que	significa	que	não	basta	identificar	o	som	e	a	
forma de grafá-lo, porque os sons dos fonemas de uma palavra, na língua portuguesa, precisam ser grafados 
conforme	as	normas	ortográficas	definidas.	E	o	processo	de	aquisição	do	domínio	da	escrita	ortográfica	é	
um	processo	longo	e	que	acompanha	a	vida	de	um	escritor	que	sempre	pode	se	deparar	com	a	dificuldade	
de grafar uma palavra nunca vista anteriormente.

Assim, alcançar o nível de compreensão alfabético é o objetivo do trabalho realizado no primeiro ano, 
etapa fundamental. Porém como destaca Morais e Leite (2012) atingir a hipótese alfabética não é sinônimo 
de estar alfabetizado, o aprofundamento e a consolidação desse processo se darão nos anos seguintes da 
escolaridade.

A	reflexão	sobre	as	normas	ortográficas	acontecerão	progressivamente,	no	entanto,	como	afirmam	Pessoa	
e	Cabral	(2012)	o	ensino	sistemático	da	ortografia	só	deverá	acontecer	quando	a	criança	já	tiver	dominado	
a	maioria	dos	valores	convencionais	das	letras	e	seja	capaz	de	produzir	e	ler	pequenos	textos	com	certa	
fluência,	o	que	poderá	ocorrer	ao	longo	do	terceiro	ano,	último	ano	do	ciclo	de	alfabetização.

No primeiro ano a criança precisa ser incentivada e autorizada a escrever do melhor jeito que sua 
capacidade cognitiva permitir, adquirindo o prazer de ler e escrever, criando, ousando e se comunicando 
por meio da língua escrita.

Os dados, no entanto, mostram que a prática de escrita dessa professora ainda é pautada na perspectiva 
tradicional	de	alfabetização:	ditado,	correção	sistemática	de	palavras	“erradas”	e	não	aceitação	de	“erros”	
ortográficos,	como	relata	a	professora:

As tentativas de escrita são sempre dentro da proposta da sequência didática [...] proponho uma 

figura	para	eles	por	o	nome	[...]	eu	tenho	uma	prática	de	ditado	que	eu	faço	com	eles	–	isso	vem	lá	

do método fônico, mas é só do comecinho [do ano] que eu faço [...] no primeiro momento eu coloco 

embaixo	da	escrita	da	criança	a	grafia	correta	[...]	quando	eles	começam	a	escrever	palavras	[...]	eu	

só	tenho	que	corrigir	os	erros	ortográficos,	num	primeiro	momento	eu	aponto	e	faço	pensar	e	às	

vezes	eu	escrevo	e	assinalo	embaixo	que	está	faltando	uma	letra.	(PROFESSORA	ENTREVISTADA)

No	campo	da	formação	profissional	a	professora	considera	o	Pnaic	um	marco	na	alfabetização	no	Brasil.	
A	união	da	formação,	os	materiais	de	suporte	teórico	e	didático	e	a	bolsa	de	estudo	tornaram	o	Pnaic	único.	
Para	ela,	o	sucesso	de	um	curso	de	formação	se	dá	principalmente	pela	qualidade	do	formador,	“a	formadora	
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tem que estar bem capacitada, bem inteirada do assunto [...] a gente percebe se a pessoa entende ou não o 
que esta falando, a gente precisa ter a segurança de saber que o formador esta seguro do que está passando.” 
(PROFESSORA ENTREVISTADA).

Assim, a professora demonstra em suas palavras que a aprendizagem é um processo que ocorre de 
fora para dentro, por pura transmissão, tal como ela acredita que a criança aprende com a transmissão 
da professora, também deposita na capacidade de transmissão da professora formadora o sucesso da sua 
aprendizagem.

Em que pese o reconhecimento da professora sobre a qualidade da formação recebida no Programa, 
ela demonstra pouca assimilação dos fundamentos teóricos do Pnaic sobre concepção de aprendizagem, 
metodologias ativas e avaliação.

A não consolidação da formação da professora pode ter a ver com a descontinuidade da formação 
no Programa. Tal fato ocorreu porque o MEC, ao convidar as redes de ensino para participarem do Pnaic, 
não	impôs	condições,	tais	como	manter	por	algum	tempo	após	a	formação	–	3	anos	–,	os	professores	que	
recebessem bolsa, regendo classes de alfabetização. Isso possibilitaria a continuidade de estudos, bem como 
uma maior assimilação das metodologias desenvolvidas durante a formação. No entanto, a não permanência 
dos professores nas classes do ciclo de alfabetização, fez com que a formação não tivesse o efeito esperado 
isto	é,	uma	mudança	significativa	na	atuação	dos	professores	alfabetizadores.

No que se refere à participação da gestão escolar nos planejamentos realizados pela professora, os dados 
revelam	que	não	houve	acompanhamento	da	equipe	pedagógica	na	elaboração	e	execução	das	praticas	
pedagógicas inovadoras. O que é provável que aconteça em muitas escolas, uma vez que as diretoras e as 
pedagogas não puderam participar da formação do Pnaic. Portanto, o desconhecimento das mudanças 
esperadas na atuação da alfabetizadora foram ignoradas pela equipe pedagógica. Dessa forma, as professoras 
colocaram	em	prática	aquilo	que	“acharam	que	aprenderam”,	sem	contar	com	apoio	da	equipe	pedagógica	
da escola.

Considerações finais

Esse	estudo	possibilitou	a	 leitura	de	 informações	 sobre	a	 formação	continuada	de	uma	professora	
alfabetizadora de uma escola do município de Curitiba e favoreceu o entendimento sobre o impacto do Pnaic 
na prática pedagógica dessa professora.

A	pesquisa	 teve	por	objetivo	compreender	as	 concepções	alfabetizadoras	e	 também	as	práticas	
pedagógicas	dessa	profissional.	Quanto	à	forma	de	trabalho	proposta	pelo	Pnaic,	os	dados	revelam	que	houve	
um movimento de mudança na prática dessa professora, ainda que se faça presente práticas tradicionais, 
como a ênfase no método de ensino baseado na transmissão, a pouca aceitação ao erro do aluno e as 
avaliações	padronizadas.	A	utilização	das	sequências	didáticas	para	organização	do	trabalho	pedagógico	
foi	para	essa	professora	a	maior	conquista,	além	dos	jogos	e	atividades	lúdicas.

Ao	discutir	sobre	os	 impactos	do	pacto	na	formação	docente	pode-se	salientar	a	maior	aproximação	
entre os professores da Educação Básica e os professores que atuam na formação continuada dos docentes, 
o	que	favoreceu	a	reflexão	e	ação	conjunta	sobre	as	diversas	realidades	escolares.	A	troca	de	experiência	
e	a	formação	a	partir	da	reflexão	prática/teoria/prática	viabilizaram	alguma	mudança	na	concepção	de	
alfabetização da professora.

O	Pnaic	surgiu	como	uma	promessa	para	qualificação	e	aprimoramento	do	processo	de	alfabetização	em	
âmbito nacional, por meio da formação docente. Questiona-se o fato da implementação em larga escala não 
contemplar	as	especificidades	de	cada	região	e	tão	pouco	a	realidade	de	cada	escola.	Apesar	de	considerar	
a	formação	reflexiva	na	prática	pelo	professor	e	as	propostas	e	orientações	metodológicas	como	muito	boas,	
elas	se	constituíram	de	forma	vertical,	não	contextualizando	as	problemáticas	reais	de	cada	contexto.

Temos	consciência	que	as	transformações	educacionais	são	lentas,	ainda	mais	considerando	uma	política	
pública	em	âmbito	nacional,	em	um	país	desigual	e	heterogêneo	como	o	Brasil.	São	inegáveis	as	contribuições	
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do	Pacto	para	as	mudanças	e	qualificação	do	trabalho	alfabetizador.	No	entanto	as	professoras	não	podem	
estar sozinhas nesse processo, as mudanças educacionais acontecem com trabalho conjunto, por isso, 
questiona-se o fato do Pnaic não incluir na formação continuada toda a equipe pedagógica que poderia 
dar	apoio	ao	trabalho	dos	professores	alfabetizadores	porque	estariam	inteirados	das	novas	concepções	de	
alfabetização.

A	constante	manutenção	de	estudos	 e	 reflexões	 sobre	a	prática	 é	 necessária	 dentro	da	escola.	 
É	fundamental	criar	uma	nova	cultura	de	estudos	e	trabalho	em	equipe,	onde	todos	os	profissionais	da	escola	
sintam-se responsáveis pelo aprendizado e desenvolvimento dos alunos, garantindo a aprendizagem plena, 
dentro	da	cultura	da	leitura	e	da	escrita,	qualificando	e	enriquecendo	o	trabalho	alfabetizador.
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Políticas públicas para os três primeiros anos do Ensino 
Fundamental: formas de governamento da infância contemporânea

Ana do Carmo Goulart Gonçalves
Maria Renata Alonso Mota
Universidade Federal do Rio Grande – Furg

Resumo: Este	texto	faz	parte	de	uma	pesquisa	que	objetiva	compreender	quais os deslocamentos que estão 
sendo operados nas políticas públicas concernentes ao ciclo da infância. Busca respaldo na perspectiva pós-
estruturalista e utiliza o conceito foucaultiano de governamento. Destacamos o conceito de governamentalidade 
enquanto	 ferramenta	capaz	de	oferecer	pistas	para	problematizar	as	 implicações	das	políticas	públicas	
abordadas.	Desenvolvemos	uma	análise	a	partir	da	documentação	oficial	relativa	aos	três	primeiros	anos	do	
Ensino Fundamental e, para compor o corpus analítico, selecionamos documentos que se referem ao ciclo da 
infância, ao ciclo da alfabetização, sobretudo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Aqui, 
traremos	um	eixo	de	análise,	A escola de hoje: da infância para a aprendizagem. Consideramos importante 
compreender	como	as	políticas	públicas,	em	consonância	com	outros	discursos,	fabricam	uma	infância	voltada	
a um mercado desenhado pela razão governamental neoliberal.
Palavras-chave:	Ciclo	da	infância.	Ciclo	da	Alfabetização.	Políticas	públicas.

Introdução

Este	texto	faz	parte	de	uma	pesquisa	que	objetiva	compreender	quais os deslocamentos que estão sendo 
operados nas políticas públicas concernentes ao ciclo da infância. Desenvolvemos uma análise a partir da 
documentação	oficial	 relativa	aos	 três	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	e,	para	compor	o	corpus 
analítico, selecionamos documentos que se referem ao ciclo da infância, os que apontam direcionamentos 
para	o	ciclo	da	alfabetização,	em	especial	a	campanha	criada	pela	Portaria	Nº	867,	de	04	de	julho	de	2012,	
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que	instituiu	o	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Neste	texto	traremos	um	dos	eixos	
de análise da pesquisa abordando, A escola de hoje: da infância para a aprendizagem.

No que diz respeito ao caminho metodológico, cabe ressaltar que o estudo foi desenvolvido a partir de 
aproximações	com	a	perspectiva	pós-estruturalista,	em	especial,	com	alguns	conceitos	foucaultianos.	Assim,	
entendemos como relevante discorrer acerca do método em Michel Foucault. Veiga-Neto (2011, p. 15-16), ao 
referir-se ao método em Foucault, assim pontua:

[...]	é	no	estudo	da	obra	do	filósofo	que	se	pode	buscar	algumas	maneiras	produtivas	de	pensar	o	

presente, bem como novas e poderosas ferramentas para tentar mudar o que se considera ser pre-

ciso mudar. Por outro lado, não se deve procurar no pensamento foucaultiano um suposto remédio, 

seja para a Educação, seja para o mundo. Foucault não é um salvacionista na medida em que, para 

ele,	não	existe	o	caminho,	nem	mesmo	um lugar aonde chegar possa ser dado antecipadamente. 

Isso	não	significa	que	não	se	chegue	a	muitos	lugares;	o	problema	é	que	tais	lugares	não	estão	

lá – num outro espaço ou num outro tempo (futuro) – para serem alcançados ou a nos esperar.

Assim, ao analisarmos os documentos alusivos ao Pnaic, buscamos compreender os deslocamentos que 
foram	operados	em	tais	ações	e,	ao	focar	a	atenção	para	tais	deslocamentos,	procuramos	entender	como	foi	
se constituindo a ideia de uma infância imbricada com uma racionalidade governamental neoliberal atuante 
na subjetivação de sujeitos infantis mais empreendedores, mais competitivos e, por assim dizer, capazes de 
governarem a si próprios.

Para a análise, selecionamos, em um primeiro momento, apenas os documentos referentes diretamente 
ao ciclo da infância, bem como ao que gesta ideias e aponta direcionamentos práticos para o ciclo da 
alfabetização.

Tendo como base a formação continuada dos professores-alfabetizadores, o MEC oferece às escolas 
participantes	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	uma	série	de	ações	que	integram	programas,	
materiais	e	referências	curriculares	e	pedagógicas,	os	quais	obedecem	a	quatro	eixos:	formação	continuada	
de	professores;	materiais	didáticos	e	pedagógicos;	avaliações	e	gestão,	controle	social	e	mobilização.

Nessa linha, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação disponibilizou às escolas 
participantes do Pnaic um conjunto de materiais, contendo três cadernos introdutórios, Apresentação do 
Pnaic; Caderno de formação de professores e Caderno de Educação Especial; e ainda oito cadernos para 
cada	ano	–	1º,	2º	e	3º	–	e	para	as	escolas	do	campo.

Os	materiais	distribuídos	contêm	textos	 teóricos	que	abordam	temas	como	alfabetização,	currículo,	
avaliação, direitos de aprendizagem e ainda outros, que se somam à questão do ciclo da alfabetização, 
entendida aqui como um direito reservado a todas as crianças até 8 anos de idade. Além disso, apresentam 
também	relatos	de	profissionais	que	narram	suas	experiências	exitosas	em	sala	de	aula;	 sugestões	de	
atividades a serem realizadas nas turmas do campo e da cidade e sugestão de leituras que possivelmente irão 
agregar informação e conhecimento à prática do professor atuante no ciclo da alfabetização. No entanto, 
optamos, no presente estudo, por utilizar o caderno de apresentação e os oito cadernos destinados a cada 
ano do ciclo da alfabetização. Para a análise dos materiais destacamos os conceitos de governamento1 e 
governamentalidade2 cunhados por Michel Foucault como ferramentas analíticas importantes.

1 Utilizamos governamento a partir da concepção de Foucault (1995, p. 243), como “um modo de ação que não age direta e 
imediatamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação, sobre ações eventuais, ou atuais, futuras ou presentes”.

2 O que Foucault chama de governamentalidade é o conjunto de tecnologias que possibilitam exercer uma forma específica de poder 
cujo centro será a população. A governamentalidade é “o resultado do processo pelo qual o Estado de justiça da Idade Média, que nos 
séculos XV e XVI se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco ‘governamentalizado’” (FOUCAULT, 2008, p. 144). Dizendo 
de outra forma, o que Foucault tenta assinalar é que o importante, para a nossa atualidade, não é tanto a estatização da sociedade, 
mas a governamentalização do Estado, afirmando que, desde o século XVIII, vivemos na era da governamentalidade.
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Assim,	 abordaremos	o	 ciclo	da	 infância,	 no	 sentido	de	 colocar	 em	 foco	questões	 concernentes	 à	
aprendizagem	do	aluno	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos,	em	detrimento	das	especificidades	da	infância,	
operando, com isso, um deslocamento que vai do ciclo da infância para o ciclo da alfabetização. Para tanto, 
pretendemos,	inicialmente,	e	ainda	que	de	forma	breve,	tecer	algumas	considerações	acerca	da	formação	
de políticas de ciclo no Brasil, passando, em seguida, pelo ciclo da infância para, posteriormente, discorrer 
acerca do deslocamento deste para o ciclo da alfabetização.

Do ciclo da infância ao ciclo da Alfabetização: uma breve contextualização

Ao	tematizarmos	as	políticas	públicas	para	a	educação	da	infância	e,	em	especial	o	ciclo	de	alfabetização,	
tecendo uma análise acerca do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), sentimos a 
necessidade	de	tecermos	uma	breve	contextualização	acerca	dos	caminhos	percorridos	para	que	atualmente	
os	documentos	oficiais	tomem	os	três	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	como	o	ciclo	da	alfabetização.	
Para isso, iniciaremos pelos ciclos. Segundo Barreto e Mitrulis (2004, p. 189-190),

[...] os ciclos compreendem períodos de escolarização que ultrapassam as séries anuais, organi-

zados em blocos cuja duração varia, podendo atingir até a totalidade de anos prevista para um 

determinado	nível	de	ensino.	Eles	representam	uma	tentativa	de	superar	a	excessiva	fragmentação	

do currículo que decorre do regime seriado durante o processo de escolarização. A ordenação do 

tempo	escolar	se	faz	em	torno	de	unidades	maiores	e	mais	flexíveis,	de	modo	a	favorecer	o	traba-

lho com clientelas de diferentes procedências e estilos de aprendizagem, procurando assegurar 

que	o	professor	e	a	escola	não	percam	de	vista	as	exigências	de	educação	postas	para	o	período.

Ressaltamos que o trabalho pedagógico organizado em ciclos não é uma novidade. Ele hoje aparece  
re-configurado,	 com	outros	contornos	e,	 também,	com	objetivos	acrescidos	aos	que	 já	existiam.	Para	
corroborar	a	ideia	acima	expressa,	trazemos	um	excerto	que	consta	em	um	dos	cadernos	do	Pnaic	–	Ano	3	–	
Unidade 8 (BRASIL, 2013, p. 7) e que trata do processo de formação de políticas de ciclo no Brasil:

[...] surgiu como uma forma de resistência ao sistema seriado que traz uma perspectiva de apro-

priação do conhecimento. Segundo Mainardes (2007), esse processo poderia ser dividido em 

três	períodos	(entre	1918/1921	e	1984),	foi	marcado	pela	crítica	à	reprovação	e	por	discussões	

em torno da promoção automática, o segundo (entre 1984 e 1990), formado com a emergência 

dos	ciclos	básicos	de	alfabetização,	promoveu	a	eliminação	da	reprovação	no	final	da	1ª	série,	

ampliou o período de alfabetização e assegurou a continuidade do processo respaldado pelas 

novas perspectivas teóricas em alfabetização, dentre elas a psicogênese da escrita. No terceiro 

período (a partir dos anos de 1990), formado a partir da ampliação do sistema em ciclos para todo 

o	Ensino	Fundamental,	buscou-se	romper	com	a	lógica	da	exclusão	social	e	cultural	dos	alunos.

Segundo Mainardes (2011, p. 3), a política de ciclos no Brasil esteve vinculada, desde o seu início,  
à	preocupação	com	as	altas	taxas	de	reprovação	escolar,	assim	como	à	escassez	de	vagas	e	ao	alto	custo	
financeiro	que	tal	reprovação	representava	aos	cofres	públicos.	Nesse	cenário,	a	preocupação	centrava-
se	basicamente	com	a	manutenção	de	um	fluxo	de	aprendizagem,	 sem	 interrupções	 (causadas	pela	
reprovação),	permitindo	aos	alunos	condições	de	permanecer	mais	tempo	na	escola,	com	condições	efetivas	
de	aprendizagem.	Dessa	forma,	afirmam	Barreto	e	Mitrulis	(2004,	p.	189-190)	que

Os ciclos escolares, presentes em alguns ensaios de inovação propostos pelos estados, sobretudo 

a partir da década de 1960, e, em alguns de seus pressupostos, defendidos desde os anos de 1920, 

correspondem	à	intenção	de	regularizar	o	fluxo	de	alunos	ao	longo	da	escolarização,	eliminando	
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ou	limitando	a	repetência.	Cada	proposta	redefiniu	o	problema	à	sua	maneira,	em	face	da	leitura	

das	urgências	sociais	da	época,	do	ideário	pedagógico	dominante	e	do	contexto	educacional	

existente.	Independentemente	das	tônicas	de	cada	momento,	o	desafio	essencial	permaneceu,	e,	

sobre	não	ser	novo,	reafirma	a	urgência	de	passar	a	universalização	das	oportunidades	de	acesso	

ao	provimento	de	condições	de	permanência	do	aluno	na	escola	lhe	garantindo	aprendizagem	

efetiva e educação de qualidade.

Assim, cada período histórico e social brasileiro apresenta a política de ciclos da forma que entendia 
apropriada para os problemas a serem enfrentados. Em um primeiro momento, nos períodos anteriores a 
1984,	pode-se	falar	que	inexistiu	uma	política	de	ciclos	padronizada,	eis	que	cada	estado	brasileiro,	cada	
município enfrentou o problema à sua maneira, inclusive com municípios e estados sequer aderindo à tal 
política.	Pode-se	afirmar	que	a	marca	central	desse	período	foi	a	discussão	entre	a	promoção	automática	e	não	
repetência,	com	algumas	experiências	ao	longo	dos	anos,	que	acabaram	contribuindo	para	o	aprofundamento	
do	tema,	em	especial	o	entendimento	da	especificidade	dos	alunos	e	da	problemática	da	exclusão	que	a	
reprovação causava.

No	período	seguinte,	ou	seja,	de	1984	a	1990,	com	o	acúmulo	produzido	ao	longo	dos	anos	anteriores,	o	
foco	do	ensino	por	ciclos	foi	outro,	deixando	de	ser	uma	medida	meramente	técnica	para	ser	uma	política	
com	ênfase	na	função	social	da	escola	(Barreto	e	Mitrulis,	2004,	p.	199).	Ademais,	houve	políticas	públicas	
mais sistematizadas e abrangentes do que no período anterior, quando as políticas de ciclo eram pontuais. No 
entanto,	nesse	novo	período,	ao	final	de	cada	ciclo,	ainda	aparece	a	avaliação	enquanto	condição	impeditiva	
de acesso ao ciclo seguinte.

Após	o	 referido	período,	pode-se	afirmar	que	a	política	de	ciclos	no	Brasil	ganha	outros	horizontes.	
Passados	os	anos	1990,	os	conhecimentos	curriculares	se	expandem	para	além	das	disciplinas	escolares	e	
passa-se	a	entender	que	o	conhecimento	também	pode	ser	aprendido	fora	da	escola.	Assim,	políticas	públicas	
ainda mais radicais são implementadas, com o currículo sendo pensado também a partir de princípios e não 
mais apenas em torno das disciplinas. Nas palavras de Barreto e Mitrulis (2004, p. 204),

Essa	nova	ótica	de	pensar	as	atividades	escolares	foi	mais	claramente	explicitada	nas	experiên-

cias educacionais formuladas pelo Partido dos Trabalhadores em alguns municípios de capitais 

ou	de	grande	porte.	Nesse	sentido	as	prefeituras	de	São	Paulo	e	Belo	Horizonte	ensaiaram,	no	

início	da	década	[1990],	mudanças	de	caráter	mais	radical	no	ensino	de	1º	grau,	que	terminaram	

tendo	repercussões	amplas	no	âmbito	nacional.	Seu	currículo	foi	repensado	a	partir	de	princípios	

ordenadores, que não as disciplinas escolares, objetivando a construção de uma escola de corte 

popular	e	democrático.	Pretendia-se	que	a	integração	dos	conteúdos	fosse	feita	com	base	nas	

experiências	socioculturais	dos	alunos,	e	as	séries	foram	substituídas	por	ciclos	que	abrangiam	

todo o ensino fundamental em busca de um novo modo de operar da escola, capaz de romper 

com	a	lógica	da	exclusão	social	e	cultural	dos	alunos.	Calcadas	no	trabalho	coletivo,	as	propostas	

demandavam que os docentes dela se apropriassem, participando ativamente da sua própria 

construção e implementação.

Logo,	durante	todo	o	processo	de	discussão	e	de	formação	das	políticas	públicas	de	ciclo,	pode-se	perceber	
que houve deslocamentos nas ênfases que cada um conferia a essas políticas. Da mesma forma ocorre quando 
verificamos	a	existência	de	deslocamentos	do	ciclo	da	infância	para	o	ciclo	da	alfabetização,	os	quais	denotam	
marcas	de	sua	história,	traduzidas	pelas	especificidades	e	pelas	singularidades	apresentadas	nos	diferentes	
documentos	que	tratam	de	suas	orientações.

Cabe	destacar	que,	neste	estudo,	estamos	entendendo	o	ciclo	da	infância	tal	como	definido	pelo	Conselho	
Nacional	de	Educação/Câmara	de	Educação	Básica	(CNE/CEB),	por	meio	do	Parecer	nº	4/2008,	ou	seja,	ciclo	
composto	por	crianças	que	ingressam	no	1º	ano,	passando	pelo	2º	e	3º	anos	da	escola	fundamental,	o	que	
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se deu a partir da ampliação do Ensino Fundamental de nove anos, através da Lei 11.274/2006, que altera 
a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
De	acordo	com	tal	parecer,	o	ciclo	da	infância	deve	se	constituir	“em	período	destinado	à	construção	de	
conhecimentos	que	solidifiquem	o	processo	de	alfabetização	e	letramento”	e	ainda	deve	levar	em	conta	a	
“necessidade	de	se	trabalhar	pedagogicamente	nesses	anos	para	o	desenvolvimento	das	diversas	formas	de	
expressão	das	crianças”.

Nessa	linha,	o	ciclo	da	infância	estaria	ocupando-se	de	ações	que	levam	em	conta,	além	das	questões	
atinentes	à	alfabetização	e	ao	letramento,	outras	dimensões	da	educação	das	crianças,	ampliando	as	suas	
possibilidades	de	expressão.	Outro	aspecto	que	também	deve	ser	levado	em	consideração,	diz	respeito	às	
demais	áreas	de	conhecimento.	Segundo	o	Parecer	CNB/CEB	Nº	4/2008,

Os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação Básica: voltados à alfabeti-

zação e ao letramento, é necessário que a ação pedagógica assegure, nesse período, o desen-

volvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de conhecimento estabelecidas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.

Assim, ao ampliar o Ensino Fundamental para nove anos, apontando para o ciclo da infância, além 
dos conhecimentos necessários para iniciar o processo de alfabetização e de letramento, encontram-se 
respeitadas	as	diversas	expressões	da	criança	e	o	aprendizado	de	outros	componentes	curriculares,	entre	
os quais Ciências Naturais, Ciências Sociais, Artes e Educação Física. Com base nisso são encaminhadas, 
nos	mais	diferentes	documentos,	as	orientações	para	o	novo	ciclo:	o	ciclo	da	infância.

A	 partir	 do	 que	 foi	 apontado	 até	 aqui,	 podemos	 afirmar	 que	 há,	 sem	dúvida,	 um	 crescimento	
exponencial	no	que	tange	às	políticas	voltadas	para	a	educação	e	para	a	infância.	Nosso	entendimento	
vai	na	direção	apontada	por	Mota	 (2010)	e	sua	alegação	de	que	“a	política	de	ampliação	do	Ensino	
Fundamental de nove anos é uma forma de governamento da população infantil, das professoras e das 
famílias”. Desse modo, as políticas, ao serem constituídas, constituem também os sujeitos infantis. Como 
afirma	Mota	(2010,	p.	31-32):

Podemos compreender a política de ampliação do Ensino Fundamental como uma forma de 

governamento da população infantil e, também, das famílias e das professoras. A obrigatorie-

dade de inclusão das crianças de seis anos no Ensino Fundamental pode ser entendida como 

uma prática que diz não só o que é melhor para as crianças mas, principalmente, como devem 

agir	as	crianças,	as	famílias,	as	professoras,	enfim,	a	parcela	da	população	envolvida	com	essa	

política educacional.

Seguindo	essa	linha,	podemos	dizer	que	a	referida	política	pública	educacional,	com	acento	na	inclusão,	
está	 implicada	em	processos	de	governamento	à	medida	que,	através	de	ações	propositivas	que	visam	
–	também	–	à	aprendizagem	de	conhecimentos	específicos,	regula,	determina,	rege	e	prescreve	–	tendo	
como	um	dos	seus	eixos,	o	resultado	–	os	modos	de	ser	e	estar	no	Ensino	Fundamental.	É	nesse	sentido	que	
consideramos relevante analisarmos o Pnaic.

Lançado em julho de 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) tem como um de 
seus	desafios	“Garantir	a	plena	alfabetização	de	nossas	crianças”.	Assim,

Alfabetizar	todas	as	crianças,	sem	exceção,	e	no	momento	certo:	até	o	final	do	terceiro	ano	do	

ensino fundamental, quando elas completam oito anos de idade. Compromisso do Plano de 

Desenvolvimento	da	Educação,	o	PDE	de	2007,	firmado	por	todos	os	estados	e	municípios	com	

o governo federal e meta do novo Plano Nacional de Educação, em discussão no Congresso Na-

cional. Agora é chegado o momento de realizar essa tarefa.
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As	informações	apresentadas	na	citação	constam	no	manual	do	Pnaic	(MEC,	2013),	o	qual,	em	suas	23	
páginas, faz referência à idade certa para a alfabetização. Dessa forma, lança mão de frases como as que 
seguem:

“Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	–	o	Brasil	do	futuro	com	o	começo	que	ele	merece”;	
“Alfabetização	na	Idade	Certa:	um	pacto	do	Brasil	com	as	crianças	brasileiras”	e	“Toda	criança	alfabetizada	
até os oito anos”.

Assim,	ao	prescrever	as	ações	que	devem	ser	realizadas	a	partir	de	seus	pressupostos,	evidenciados	nos	seus	
materiais, podemos dizer que o Pnaic é uma forma de governamento dos sujeitos envolvidos com o ciclo da 
alfabetização, sejam estes professores, coordenadores, diretores de escola, alunos e familiares. Recorremos 
a	Veiga-Neto	(2006,	p.	30)	quando,	ao	referir-se	às	práticas	de	governamento,	afirma:

Ao	educar	o	outro,	nós	o	aproximamos	da	nossa	morada,	do	nosso	domínio,	graças	a	variadas	

formas de dominação que estabelecemos com ele e, muitas vezes, sobre ele. Na contramão do 

discurso pedagógico hegemônico no Brasil, entendo que o caráter de dominação dos processos 

educacionais nada tem, em si, de lamentável. Mais do que isso, não há nem mesmo como imaginar 

uma	cultura,	qualquer	cultura,	sem	ações	continuadas	e	minuciosas	‘daqueles	que	já	estavam	

aí’ sobre ‘aqueles que não estavam aí’, de modo a incorporá-los aos códigos, saberes, crenças, 

práticas,	representações,	valores	e	tudo	o	mais	que	compõe	uma	cultura	e	que	‘já	estava	aí’.

Na linha que segue, é importante ressaltar que, inicialmente, no ciclo da infância, as políticas relacionadas 
ao Ensino Fundamental de nove anos, especialmente as relativas aos três primeiros anos, pareciam estar 
direcionadas	a	uma	infância	marcada	por	algumas	especificidades.	Ao	dizer	isso,	queremos	enfatizar	que,	
desde	as	orientações	constantes	nos	documentos	oficiais	até	as	práticas	estabelecidas	no	cotidiano	da	
escola, pareciam primar pela necessidade de oferecer à criança um espaço de aprendizagens que respeitava 
suas	singularidades,	suas	especificidades,	não	apontando,	contudo,	para	um	tempo	certo,	para	uma	idade	
adequada.

Já quanto ao Pnaic, parece-nos que, ao ter sua primazia na alfabetização no tempo certo, a centralidade 
agora é deslocada para a aprendizagem e não mais para o respeito às singularidades infantis. Ao pensar nos 
deslocamentos	que	estão	sendo	operados	nas	políticas	públicas	voltadas	ao	ciclo	da	infância,	entendemos	
que estamos inseridos em uma racionalidade política neoliberal, a qual, através das referidas políticas, como 
as do Ensino Fundamental de nove anos, prevê um alargamento não só no tempo de permanência na escola, 
como também o ingresso mais cedo.

Nesse cenário, há algumas semelhanças entre o ciclo da infância e o da alfabetização, tais como: a duração 
dos ciclos (três anos); a idade das crianças que participam desse processo e o objetivo de alfabetização 
plena	até	oito	anos,	idade	em	que	o	ciclo	é	finalizado.	Contudo,	apesar	de	os	dois	abordarem	a	alfabetização	
como	finalidade	primeira,	o	ciclo	da	infância	propõe	um	trabalho	de	alfabetização	que	também	privilegia	
as	diversas	linguagens	e	áreas	do	conhecimento,	ao	passo	que	o	ciclo	da	alfabetização,	embora	se	refira	a	
outros componentes curriculares, mantém o foco na alfabetização, (sobretudo, da língua portuguesa e da 
matemática).	São	esses	aspectos	que	aprofundaremos	na	próxima	seção.

A escola de hoje: da infância para a aprendizagem

Acreditamos	que	há	uma	relação	de	imanência	entre	a	proliferação	de	políticas	públicas	educacionais,	
entendidas aqui como políticas que pretendem incluir todos na escola, e a racionalidade governamental 
neoliberal. Em outras palavras, acreditamos que, ao mesmo tempo em que tais políticas, inseridas na pauta 
do dia, são produzidas pela racionalidade neoliberal, também a produzem, numa circularidade imanente.

Assim,	destacamos	uma	ação,	advinda	de	políticas	públicas	educacionais,	a	qual	consideramos	bastante	
relevante e em consonância com os preceitos neoliberais, o Pnaic.
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No	contexto	da	discussão	recém-tecida,	Lockmann	(2013,	p.	156-157)	afirma	que	atualmente	vivemos	um	
fenômeno o qual podemos chamar de educacionalização do social3 ou uma obsessão contemporânea pela 
educação. Nas palavras da autora,

Esse fenômeno produz e, simultaneamente, é produzido por um movimento de proliferação das 

Políticas de Assistência Social que ocorre a partir do momento em que a inclusão se constitui 

como um imperativo de Estado e é capturada pela racionalidade política neoliberal. Esses dois 

aspectos – a proliferação das Políticas de Assistência Social e a educacionalização do social –, 

de	forma	imanente,	produzem	uma	redefinição	das	funções	da	scola	pública,	a	qual,	cada	vez	

mais, enfatiza o governamento das condutas, levando à produção de um deslocamento daquilo 

que tradicionalmente é entendido por conhecimentos escolares.

Assim, essa obsessão contemporânea pela educação, que se encontra em uma relação de imanência com 
as	Políticas	de	Assistência	Social	com	acento	na	inclusão,	acaba	redefinindo	as	funções	da	escola	pública.	
Tais políticas são capturadas pela racionalidade neoliberal, a qual aposta no investimento dos indivíduos e 
das coletividades para forjar um modo de viver, baseado na concorrência.

Nessa	perspectiva,	as	políticas	públicas,	ao	desenvolverem	ações	e	projetos	que	visam	dar	conta	dos	
problemas sociais, apostam na escola como o lócus central para a resolução de seus objetivos e esta, ao 
aceitar	o	desafio,	acaba	ampliando	suas	 funções	 institucionais.	Na	esteira	desse	pensamento,	Freitas	e	
Traversini	(2013,	p.	2)	apontam	que	atualmente	a	“escola	tem	de	abarcar	funções	que	em	outros	tempos	não	
eram	suas”,	as	quais	acabam,	pois,	alargando	as	funções	da	escola,	muitas	vezes	materializadas	em	programas	
que	“encontram	na	escola	um	espaço	privilegiado	–	por	ser	a	instituição	pela	qual	todos	passam	–	para	criar	
e desenvolver determinados tipos de sujeitos que deem conta das demandas de nossa sociedade” (FREITAS 
e TRAVERSINI, 2013, p. 5).

Assim,	a	escola,	ao	ampliar	suas	funções	e	através	da	regulação	de	condutas,	novamente	individuais	e	
coletivas,	opera	um	deslocamento	no	entendimento	da	aprendizagem,	que	passa	à	centralidade	das	ações.	
Tal aprendizagem está para além dos conhecimentos escolares como outrora fazia; ela se ocupa agora de 
formas outras capazes de dar conta do autogoverno. Em relação aos deslocamentos da aprendizagem, é 
interessante	observar	o	que	afirma	Lockmann	(2013,	p.	167):

[...] não há desaparecimento dos conhecimentos escolares, mas que estes sofrem um processo 

de	alquimia,	de	modificação	e	de	redefinição,	passando	a	incorporar	questões	relativas	à	forma	

como os sujeitos são conduzidos e como devem conduzir a si mesmos. [...] mesmo com a presen-

ça	das	“matérias	escolares”,	a	condução	das	condutas	dos	sujeitos	encontra-se	sempre	presente	

entre	as	preocupações	centrais	da	escola,	e	mais,	as	próprias	matérias	escolares	constituem-se	

em formas de governamento desses sujeitos.

Assim, os conhecimentos escolares ocupam outro lugar, em que são transformados e, por assim dizer, 
revestidos	de	outras	incumbências.	Trata-se,	agora,	de	utilizá-los	para	dar	conta	das	questões	relacionadas	
às formas de condução e de autocondução dos sujeitos.

Trata-se,	portanto,	do	governamento	pela	aprendizagem,	que	necessitará	dar	conta	de	questões	situadas	
para além do conhecimento disciplinar visitado na escola, mas, antes, passará a incluir outros aspectos da 
vida dos sujeitos, eis que, ao aprender sobre os conhecimentos, aprende-se, contudo, a conduzir a própria 
vida. Nas palavras de Lockmann (2013, p. 171),

3 Lockmann (2013, p. 157) destaca ainda que a expressão Educacionalização do social vem sendo utilizada pelos autores Smeyers 
e Depaepe (2008); já no que tange ao seu uso no Brasil, é bastante escasso, porém alguns pesquisadores, entre os quais, Antônio 
Nóvoa (2009), Julio Groppa Aquino (2012), Eli Fabris e Clarice Traversini (2011), têm se dedicando a analisar o alargamento das 
funções da escola como um efeito dessa época.
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A aprendizagem só ocupa a centralidade que é atribuída a ela nos dias de hoje, porque ela não 

se	relaciona	mais,	apenas,	aos	conhecimentos	escolares	como	eram	tradicionalmente	definidos,	

mas a formas de vida, ou seja, ela incorpora as maneiras pelas quais cada sujeito se torna capaz 

de governar a si mesmo. Esse governo de si só pode acontecer mediante a construção de deter-

minadas aprendizagens.

Assim, a escola, imbricada na racionalidade neoliberal, acrescenta aos conhecimentos escolares outras 
funções,	passando	a	apostar	na	aprendizagem	de	novas	competências	e	habilidades.	Dito	de	outro	modo,	os	
conteúdos	escolares	caminham	na	direção	da	condução,	diria,	do	governamento	das	condutas,	de	maneira	que	
o foco da aprendizagem é aprender a aprender de forma contínua e constantemente; aprender, sobretudo, 
formas de agir no mundo contemporâneo.

Há	ainda	outra	questão	que	nos	salta	aos	olhos	ao	empreender	essa	análise,	qual	seja,	o	deslocamento	
que	está	sendo	operado	nas	políticas	públicas	relativas	aos	três	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental,	
especialmente no que tange ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.

No que diz respeito ao Pnaic, parece-nos que está havendo um acento na alfabetização em detrimento 
de outros componentes curriculares. Dessa forma, ainda que os mesmos sejam mencionados, a orientação 
presente desde a legislação até o material enviado às secretarias e às escolas enfatiza a alfabetização 
matemática e, sobretudo, a língua portuguesa. Acompanhando tal orientação, está a indicação para a 
aprendizagem	no	tempo	e	na	idade	certa.	Abaixo,	excertos	que	reiteram	a	discussão	apontada,	excertos	
estes	extraídos	do	material	relativo	ao	Pnaic,	respectivamente:	Caderno	do	Ano	2,	Unidade	1;	Caderno	de	
Apresentação; e Caderno do Ano 3, Unidade 8:

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCN) (BRASIL, 1998) 
propõem	que	é	necessário	 “legitimar	a	unidade	e	a	qualidade	da	ação	pedagógica	na	
diversidade	nacional”	 (Art.	3º	 inciso	 IV,	p.	48).	As	DCNs	orientam	para	que	as	propostas	
curriculares	contemplem	várias	áreas	do	conhecimento:	Ciências	Humanas,	Ciências	Naturais	
e Matemática e Linguagens, de forma articulada e interdisciplinar.
[...] Um dos objetivos centrais do ciclo de alfabetização, portanto, seria possibilitar a garantia 
do	direito	à	leitura	e	à	escrita,	até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	[...]	Um	dos	focos	centrais	
do ciclo da alfabetização é promover a apropriação e consolidação da leitura e da escrita 
pelas crianças ao longo de três anos do Ensino Fundamental. (BRASIL, 2012, p.9)

[...]	o	ciclo	da	alfabetização	configura-se	como	uma	proposta	de	encaminhamento	do	
processo de ensino e de aprendizagem das crianças entre 6 e 8 anos em uma perspectiva 
de continuidade e aprofundamento, visando à construção de um sistema educacional 
democrático,	não	seletivo	e	não	excludente.	Deste	forma,	concebemos	a	alfabetização,	na	
escolaridade em ciclos, como uma política que tem preocupação de construir uma educação 
emancipatória	que	vislumbra	a	criança	como	um	leitor	e	um	produtor	de	textos.	Assim,	a	
alfabetização	passa	a	se	tornar	um	instrumento	e	fator	decisivo	para	a	conquista	e	o	exercício	
da cidadania. (BRASIL, 2012, p.6)

Na	linha	do	exposto,	parece-nos	que	desde	o	nome	atribuído	ao	ciclo,	substituído	de	ciclo	da	infância	
para	ciclo	da	alfabetização,	passando	pelas	orientações	que	circulam	através	da	legislação	vigente	e	dos	
documentos encaminhados à escola, a ênfase é a alfabetização. E segundo já mencionado, alfabetização 
em matemática, mas, sobretudo, em língua portuguesa com foco na apropriação do Sistema de Escrita 
Alfabética.
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Destacamos aqui a orientação dada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
(DCN),	 trazida	no	primeiro	dos	excertos	 acima	mencionados,	 a	qual	propõe	que	as	 várias	 áreas	do	
conhecimento,	como	Ciências	Humanas,	Ciências	Naturais,	Matemática	e	Linguagens	sejam	contempladas	
nas propostas curriculares. Tal orientação parece-nos não ter sido prestigiada, uma vez que os cadernos 
referentes ao Pnaic apresentam pouca discussão a respeito e, em alguns casos, como o das linguagens, 
embora contempladas, nenhuma discussão é proposta.

Ainda há que se destacar a ênfase na alfabetização quando é apontado que um dos objetivos centrais do 
Pnaic	é	possibilitar	a	garantia	do	direito	à	leitura	e	à	escrita	até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	A	partir	de	
excertos	como	os	elencados	anteriormente	e	também	outros,	que	reiteram	as	ideias	apresentadas,	estamos	
entendendo que o enfoque é a apropriação do Sistema de Escrita Alfabética, ou seja, a alfabetização plena 
até os oito anos de idade.

Como forma de corroborar a ideia do deslocamento do ciclo da infância para o ciclo da alfabetização, 
citamos Mota (2010, p. 4 e 5) quando aponta os direcionamentos concernentes ao primeiro ano do Ensino 
Fundamental. Cabe lembrar que era esse o mote do trabalho pedagógico a ser desenvolvido quando na sua 
implementação. Assim, pronuncia-se a autora:

Nos documentos veiculados pelo Ministério da Educação do Brasil, que foram elaborados para 
orientar e discutir a inserção de crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental, 
por	exemplo,	há	uma	problematização	sobre	a	fragmentação	do	currículo	e	a	necessidade	de	
construção de um outro espaço, um outro tempo de aprendizagem, um tempo e um espaço mais 
flexíveis,	que	levem	em	consideração	os	ritmos	desta	criança	de	seis	anos	que	está	ingressando	
no	primeiro	ano	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos.	Também	encontramos	a	afirmação	de	que,	
hoje, os professores estão diante de uma boa oportunidade de revisão das propostas pedagógicas 
das escolas, pois chegaram, para compor essa trajetória de nove anos de ensino e aprendizagens, 
crianças de seis anos.

Parece-nos	que	a	orientação	dada	ao	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	do	antigo	ciclo	da	infância	vai	na	
direção	oposta	à	oferecida	ao	ciclo	da	alfabetização	que	previa	uma	flexibilização	não	só	do	espaço,	mas	
do tempo de aprendizagem. Assim, ao entender que o Pnaic determina que seu ciclo deve se constituir de 
seiscentos	dias	letivos	dedicados	à	alfabetização	e	que,	no	final	desse	período,	TODAS	as	crianças	devem	
estar plenamente alfabetizadas no tempo certo e na idade adequada, promove-se no ciclo da alfabetização, 
um deslocamento não só no que tange ao tempo da aprendizagem, mas ao que deve constar como sendo 
próprio desse novo ciclo, ou seja, o tempo e a idade certa com ênfase na alfabetização, sobretudo, das línguas 
portuguesa e matemática.

Com	isso,	entendemos	que	as	orientações	acima	expressas	acabam	reverberando	discursos,	os	quais	não	
são desprovidos de intenção ou isolados, mas, antes, vêm em consonância com a racionalidade instaurada, 
qual seja, a racionalidade neoliberal. Conforme aponta Gadelha (2009, p. 150),

E é justamente por isso que a economia, desde então, já não mais se resume à preocupação com a 
lógica histórica de processos ligados à produção, mas passa a se concentrar nos modos mediantes 
os quais os indivíduos buscam produzir e acumular capital humano.

Essa racionalidade, imbricada na legislação e em outros discursos tecidos socialmente através de aparatos, 
de	políticas	públicas	educacionais,	parece,	 também,	 investir,	através	de	 técnicas	e	de	estratégias	que	
subjetivam,	que	modelam,	que	engendram,	em	um	sujeito	que	vai	na	direção	do	“capital	humano”	desejado.

E	assim,	a	escola,	com	a	inclusão	de	novas	funções	sob	sua	responsabilidade,	contribui	ainda	mais	para	
o governamento dos indivíduos, aumentando também a possibilidade de investimento desse indivíduo em 
sua	educação,	como	o	acréscimo	de	competências	em	sua	formação.	Daí	uma	das	ligações	da	escola	com	a	
teoria	do	Capital	Humano.	Novamente	recorremos	a	Gadelha	(2009,	p.	150):
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[...]	uma	das	estreitas	interfaces	dessa	Teoria	do	Capital	Humano	com	a	educação	está,	portanto,	
na importância que a primeira atribui à segunda, no sentido desta funcionar como investimento 
cuja acumulação permitiria não só o aumento da produtividade do indivíduo-trabalhador, mas 
também	a	maximização	crescente	de	seus	rendimentos	ao	longo	da	vida.

Para a teoria do capital humano, é imprescindível um indivíduo capaz de empresariar-se, de responsabilizar-
se por sua trajetória de vida. Nessa lógica, faz sentido apostar na escola como um lugar para educar, para 
domesticar, cujo pressuposto é a fabricação do sujeito capaz do autogoverno.

Segundo Foucault (2008), no neoliberalismo o homo oeconomicus é entendido como empresário de si 
mesmo. Advém daí a ideia de que indivíduo e capital não podem ser compreendidos de forma dissociada, pois, 
nessa perspectiva, o indivíduo é considerado o seu próprio capital, de tal maneira que o interesse individual 
passa	a	ser	o	autogoverno,	a	fim	de	que,	dessa	forma,	o	próprio	indivíduo	possa	garantir	o	seu	melhor.

Assim, a partir das ideias mencionadas e com o uso da governamentalidade enquanto grade de 
inteligibilidade, é que conseguimos compreender a estreita ligação entre educação e capital humano.  
E,	para	finalizar,	queremos	ressaltar	que	ancorada	na	teoria	do	Capital	Humano,	a	racionalidade	neoliberal,	
por	meio	das	políticas	públicas	mencionadas	está	possibilitando	a	fabricação	de	uma	nova	infância,	voltada	
à	aprendizagem	não	somente	de	conteúdos	curriculares	tradicionais,	mas	também	de	novas	competências	
e habilidades. Falamos, portanto, de um governamento que se dá, agora, via aprendizagem.

Com base nisso, acreditamos que tal racionalidade está interessada em um sujeito capaz de autogovernar-
se: um sujeito infantil que, ao escolarizar-se cada vez mais cedo, assume responsabilidades, que soluciona 
os	seus	problemas	e,	assim,	afasta	as	possibilidades	de	se	inserir	em	situações	de	risco	social,	dispensando,	
numa	crescente,	a	necessidade	de	recursos	públicos	para	a	sua	sobrevivência.	Queremos,	ainda,	mencionar	
que a presente pesquisa não pode, portanto, ser vista como uma verdade absoluta, imutável; aliás, sequer 
este	foi	o	objetivo.	Da	mesma	forma	não	foi	objetivo	afirmar	se	tais	políticas	públicas	são	melhores	ou	piores	
do	que	as	precedentes;	o	que	se	pode	verificar	é	a	ocorrência	de	deslocamentos	em	tais	políticas	e	que	tais	
deslocamentos vêm provocando efeitos nas formas como compreendemos a infância e educamos as crianças.
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O Ciclo de Alfabetização no contexto do Pnaic:  
alguns desafios observados

Claudia de Souza Lino
PPGEdu Unirio/Gepac Unirio

Resumo: O	texto	traz	considerações	em	curso	de	uma	pesquisa	de	doutorado	que	vem	sendo	desenvolvida	
tendo como pano de fundo a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e 
suas	intersecções	com	a	proposta	de	organização	escolar	em	ciclos,	em	particular,	o	ciclo	de	alfabetização.	 
A	pesquisa	discute	a	implementação	do	ciclo	de	alfabetização	no	cotidiano	escolar	e	as	relações	imbricadas	
entre ciclos, currículo, avaliação e formação de professores. A pesquisa torna-se relevante na medida em que 
valoriza a discussão sobre o papel social da escola, sobre o direito à educação enquanto apropriação de cultura, 
que vem sendo minimizado pelo direito de aprender, sobre os fazeres que se constituem no cotidiano do ciclo de 
alfabetização	das	escolas	públicas	e	a	sala	de	aula	enquanto	espaço	real	de	aprendizagem	e,	não,	de	ensinagem.
Palavras-chave: Ciclo de Alfabetização. Pnaic. Avaliação da alfabetização.

Iniciando a conversa

A	proposta	de	discutir	o	ciclo	de	alfabetização	no	contexto	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	
Certa	–	Pnaic	–	advém	da	experiência	da	autora	como	professora	e	orientadora	pedagógica	dos	anos	iniciais	
do	ensino	fundamental	e,	no	período	de	2013	até	2016,	como	orientadora	de	estudos	do	Pnaic.	Tal	experiência	
foi acrescida pelos estudos no mestrado1, que culminaram em uma dissertação que discutia a qualidade 
da	escola,	supostamente	aferida	por	 instrumentos	avaliativos	externos	e	a	qualidade	na	escola,	vivida	no	
cotidiano,	percebida	pelos	integrantes	da	comunidade	escolar.	Uma	boa	parte	da	pesquisa	trouxe	indícios2 

1 Mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, oferecido pela 
Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde defendi a dissertação 
“Qualidade na escola e qualidade da escola: as repercussões da cultura do exame em duas escolas públicas de Duque de Caxias”.

2 Parte desta investigação foi comunicada por ocasião do II Congresso Brasileiro de Alfabetização, com o tema “Avaliação Nacional da 
Alfabetização (ANA) no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic): apontamentos de uma pesquisa”.
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sobre	o	quanto	a	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização	–	ANA	–	implementada	a	partir	de	2013,	no	contexto	
do Pnaic, encontrava-se distante do currículo praticado nas escolas pesquisadas.

O incômodo provocado por mais esta iniciativa do governo federal, de procurar medir o aprendizado dos 
alunos por meio de avaliação nacional em larga escala, desta vez, dos alunos no terceiro ano de escolaridade 
transcorreu	ao	longo	dos	três	anos	de	atuação	como	orientadora	de	estudos	no	Polo	Duque	de	Caxias,	atuando	
junto	aos	professores	deste	município.	Neste	polo,	as	formações	oferecidas	pela	Universidade	Federal	do	Rio	
de Janeiro – UFRJ – responsável pelo Pnaic no estado, apontavam para a alfabetização numa perspectiva 
discursiva, de que por meio dos atos de ler, escrever e narrar, as crianças passam a ver e sentir o mundo 
onde	estão	inseridas,	reconstruindo	sua	própria	história.	A	realização	de	um	exame	com	características	bem	
divergentes da proposta trabalhada nos encontros de formação com a universidade e, por conseguinte, com 
os	professores,	trouxe	o	desejo	de	aprofundar	os	estudos	sobre	o	tema.

Conversando sobre o ciclo de alfabetização

A	forma	como	uma	rede	de	ensino	organiza	os	 tempos	escolares	parte	de	construções	diretamente	
ligadas à forma como é concebido o ato de aprender e ensinar. Durante muitos anos a grande ênfase estava 
em investigar melhores formas de ensinar, que garantissem a aprendizagem dos alunos, considerando que 
todos deveriam aprender as mesmas coisas dentro de um determinado tempo, imputando a possibilidade 
de promoção para a etapa seguinte apenas aos que comprovassem domínio dos conhecimentos adquiridos 
em etapa anterior. Estudos sobre tempos e modos escolares indicaram que é possível reorganizar o espaço 
pedagógico de forma que o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos seja considerado na enturmação.

A defesa, portanto, de outro agrupamento cuja ênfase superasse a relação propedêutica e linear de 
aprendizagem traz argumentos pautados nos estudos de Wallon (1995) e Vygotstki (1996). A convivência de 
alunos	com	idade	aproximada	em	um	mesmo	espaço	escolar	possibilita	o	trabalho	coletivo,	a	valorização	
da diferença como potência de aprendizagem em um movimento constitutivo onde pares em suas 
semelhanças,	diferenças,	conflitos	e	forma	peculiar	de	ver	o	mundo	colaboram	uns	com	outros	na	promoção	
de	aprendizagens	significativas.

Por	pertencer	a	rede	municipal	de	Duque	de	Caxias	desde	o	ano	de	1993,	mesmo	ano	em	que	a	rede	
organizou os três primeiros anos de escolaridade em um ciclo de alfabetização, foi uma grande surpresa 
perceber,	no	polo	de	formação	do	Pnaic,	que	outras	redes	da	Baixada	Fluminense	tratavam	ainda,	em	2013,	
os três primeiros anos de escolaridade de forma seriada, permitindo a retenção dos alunos desde o primeiro 
ano	do	ensino	fundamental	em	virtude	da	não	aprendizagem	dos	conteúdos	previstos	para	cada	ano.	Tal	
surpresa	deveu-se	ao	fato	de	que	já	eram	de	conhecimento	público	as	diretrizes	curriculares	nacionais	para	
o	ensino	fundamental	de	nove	anos	contendo,	entre	princípios,	fundamentos	e	procedimentos,	orientações	
para	a	continuidade	da	aprendizagem,	levando	em	consideração	“os	prejuízos	que	a	repetência	pode	causar	
no Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro ano para o segundo ano 
de escolaridade e deste para o terceiro” (BRASIL, 2010, art.30)

No	caso	do	município	de	Duque	de	Caxias,	de	acordo	com	os	documentos	disponíveis,	o	 ciclo	de	
alfabetização teve sua gênese a partir de grupos de estudos realizados no ano de 1990, quando foi implantado 
o projeto Repensando a Alfabetização, embasado na psicogênese da língua escrita, em quatro escolas da rede 
(DUQUE DE CAXIAS, 2006). Os estudos se ampliaram de tal forma que em 1993 foram realizados encontros 
com orientadores educacionais e pedagógicos para discutir a questão. No mesmo ano foi instituído o Ciclo 
de Alfabetização, composto pelos dois primeiros anos de escolaridade, a antiga classe de alfabetização e a 
1ª série, com uma proposta de avaliação continuada.

Em 1995, com a Reformulação Curricular, há a inclusão da 2ª série ao Ciclo de Alfabetização e, em 1996, a 
rede embasa teoricamente esta organização por meio do documento de Reorientação Curricular denominado 
Escola	em	Movimento.	Neste	livreto	estão	explicitadas	as	escolhas	teóricas	da	rede	baseadas	no	processo	
de	interação,	seguindo	uma	“visão	construtivista	sociointeracionista”,	referenciadas	em	Piaget	e	Vygotsky.	
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No	que	refere	a	avaliação,	o	regimento	escolar	institui	uma	avaliação	continuada	que	considere	os	“ritmos,	
conquistas	e	dificuldades	peculiares”	(DUQUE	DE	CAXIAS,	2005,	p.	28),	sendo	o	desenvolvimento	do	aluno	
registrado em relatórios descritivos individuais bimestrais.

A adesão ao Pnaic, em 2013, que prevê a organização dos três primeiros anos de escolaridade em um 
ciclo, corroborou com a ideia da continuidade das aprendizagens, muito embora no regimento escolar da 
rede onde a pesquisa vem sendo desenvolvida esteja prevista a retenção por frequência dos alunos dentro do 
ciclo de alfabetização. Alavarse (2014), em seus estudos sobre escolas em ciclos ou séries, faz esta importante 
consideração:

Evidentemente, não se trata de supor que o debate de formas alternativas à seriação possa per 

se suplantar todo um conjunto muito mais amplo de determinantes da ação escolar. Porém, se 

recuperamos	que	a	dimensão	de	política	pública	marca	intrinsicamente	as	diretrizes	da	organi-

zação escolar, somos levados ao entendimento de que toda proposta educacional encerra uma 

luta política, pois não há como fugir do embate entre as várias possibilidades, arbitrárias. Nesses 

termos,	então,	trata-se	de	advogar	uma	orientação	que	possa	tensionar	ao	máximo	para	radica-

lizar a democratização da escola. (ALAVARSE, 2014, p. 86, 87)

Mesmo para as escolas organizadas em ciclo apenas nos três anos iniciais do ensino fundamental, como 
é	o	caso	na	rede	de	ensino	onde	esta	pesquisa	vem	sendo	realizada,	os	desafios	são	muitos,	 tendo	em	
vista a cultura da seriação impregnada nas práticas pedagógicas, organização dos espaços escolares e na 
compreensão da comunidade escolar como um todo.

Os avanços a serem realizados precisam ser entendidos como uma construção progressiva, evolu-

tiva e ascendente. Tal construção é um processo longo e repleto de avanços e recuos. Na prática, 

as	políticas	de	ciclos	colocam	inúmeros	desafios	para	os	políticos,	gestores	do	sistema	educacional,	

profissionais	da	educação,	pesquisadores	e	para	a	sociedade	em	geral.	(MAINARDES,	201,	p.66)

Um	primeiro	desafio	se	 refere	à	compreensão	do	conceito	de	educação	escolar	para	além	do	senso	
comum,	descrito	nas	políticas	públicas	em	geral,	onde	a	educação	escolar	se	prestaria	apenas	a	transmitir	
conhecimentos	e	 informações.	Enxergar	a	educação	como	um	bem	comum	e	a	escola	como	um	espaço	
favorável à apropriação da cultura é um imperativo à toda a comunidade escolar. A compreensão de que 
existe	uma	disputa	entre	um	projeto	de	sociedade	voltado	à	privatização	da	educação	e	despersonalização	
dos sujeitos em confronto com um projeto voltado para a humanização, para a interculturalidade e 
democratização	das	relações	exige	um	posicionamento	dos	educadores,	afinal,

os	fazeres	docentes,	assim	como	as	práticas	familiares	e	as	demais	relações	sociais	estabelecidas,	

não estão descolados de uma realidade social e cultural que os conforma. Ao mesmo tempo, a 

família,	a	escola	e	as	relações	de	trabalho	não	apenas	reproduzem	a	sociedade	e	a	cultura	onde	

são geradas, mas, ao reproduzirem-nas (a sociedade e a cultura a que pertencem), transformam-

-nas (FETZNER, 2009, p.51)

Um	segundo	desafio	refere-se	à	necessidade	de	cada	 integrante	da	comunidade	escolar	conhecer	o	
projeto de organização em ciclos no qual está baseada a política da respectiva rede de ensino. Na maioria das 
vezes, apenas os professores e equipes pedagógicas têm clareza desta concepção. Os alunos, responsáveis e 
comunidade	em	geral	não	estão	informados	das	implicações	acerca	desta	forma	de	organização	da	escola.	
Em	alguns	casos,	até	professores	têm	dificuldade	em	explicar	o	que	entendem	por	uma	escola	organizada	
em	ciclos,	tendo	informações	incipientes,	apenas,	sobre	como	é	a	rotina,	no	contexto	da	prática.	Precisamos	
ter em mente que
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a transformação realizada pela escola organizada em ciclos quando compartilha a construção 

curricular entre professores, famílias, estudantes (em uma perspectiva crítica) constrói outras 

regras e autoriza outros conhecimentos. Esses fazeres parecem fundamentais para uma escola 

que se quer democrática. (FETZNER, 2009, p.64)

A	 implementação	de	uma	organização	escolar	em	ciclos	exige,	ainda,	uma	mudança	significativa	na	
cultura escolar no que se refere às aprendizagens que os alunos devem/deveriam evidenciar em determinado 
período letivo.

Em um primeiro momento, podemos pensar que a relação entre currículo e organização em 

ciclos	é	mais	forte	nos	aspectos	que	dizem	respeito	à	sequenciação	dos	conteúdos,	ou	seja,	

a	ordenação	do	tempo	em	que	serão	estudados.	Entretanto,	questões	curriculares	quanto	à	

concepção de conhecimento, diretamente relacionada com a concepção acerca da função 

social	da	escola,	bem	como	questões	relativas	à	metodologia	e	avaliação,	também	se	mos-

tram importantes quando se introduz a escolaridade em ciclos no cotidiano de uma escola. 

(FERNANDES, 2009. P.100)

Uma alteração na forma de conceber o currículo perpassa pelo rompimento com a concepção de um 
conhecimento linear, hierarquizante, compartimentalizado, para a construção de um currículo organizado, 
por	exemplo,	projetos	de	aprendizagem,	onde	os	temas	estariam	ligados	aos	interesses	dos	alunos,	“que 
relacionem os conhecimentos com a realidade que os cerca, que o conhecimento trabalhado esteja de acordo 
com suas possibilidades cognitivas, afetivas” (FERNANDES, 2009, p, 103).

Outro	desafio	que	observamos,	numa	organização	em	ciclos,	consiste	na	atenção	aos	princípios	da	
avaliação formativa, que precisam se fazer presentes, de modo que a diversidade da sala de aula seja 
contemplada por meio de um processo investigativo onde nenhuma aprendizagem seja invisibilizada. 
Para	tanto,	precisamos	lançar	um	olhar	sobre	a	didática,	sobre	as	metodologias	que	podem	ser	exploradas	
na	condução	da	aula	como	um	acontecimento,	como	um	momento	único	de	diálogo,	interação,	onde	a	
mediação do professor tem um papel de suma importância na aprendizagem dos alunos. Precisamos 
pensar em

práticas	curriculares	dinâmicas	e	críticas,	representadas	em	algumas	experiências	que	trabalham	

com	a	organização	do	ensino	por	meio	de	problemas,	temas	geradores	ou	complexos	temáticos,	

por	exemplo,	costumam	priorizar	a	realidade	como	articuladora	dos	estudos,	a	pesquisa	como	

metodologia	e	as	avaliações	participativas	como	forma	de	acompanhamento	dos	processos	de	

aprendizagem e de educação escolar. (FETZNER, 2013, p.25)

Parando a conversa por aqui

Tais	desafios	encontram-se	transversos,	desde	2013,	pela	adesão	dos	municípios	ao	Pacto	Nacional	pela	
Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, programa criado para atender ao Plano de Metas Compromisso Todos 
pela	Educação,	instituído	pelo	Decreto	nº	6.094,	de	24/07/2007	que	definiu	a	responsabilidade	dos	entes	
governamentais	de	“alfabetizar	as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade,	aferindo	os	resultados	
por	exame	periódico	específico”.

Embora, inicialmente o Pnaic tenha sido anunciado na mídia como uma política de formação docente, 
com a publicação da portaria n° 867, de 04/07/2012, é dada uma grande ênfase ao pacto como uma 
ferramenta	de	gestão,	mobilização	e	controle	social.	Os	três	outros	eixos	referiam-se	à	formação	continuada	
de professores alfabetizadores, à aquisição de materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais 
e a avaliação.
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O	eixo	avaliação	deste	programa	se	consolida	quando	a	portaria	nº482	é	publicada	no	dia	07/06/2013	e	
passa a compor o Sistema de Avaliação da Educação Básica3 (SAEB) uma terceira ferramenta de avaliação 
(somando-se	às	duas	já	existentes4),	censitária,	direcionada	aos	alunos	do	3º	ano	do	ensino	fundamental:	
a Avaliação Nacional da Alfabetização. Esta avaliação teria como principal objetivo avaliar os níveis de 
alfabetização	e	letramento	em	língua	portuguesa,	assim	como	a	alfabetização	matemática.	As	informações	
coletadas	 também	 fazem	referência	a	um	outro	objetivo	desta	avaliação,	o	de	verificar	as	condições	
de	oferta	do	Ciclo	de	Alfabetização	nas	redes	públicas.	A	“ANA”	como	foi	denominada,	seria	realizada	
anualmente5.

Muito embora ao longo dos três primeiros anos de implementação do Pnaic na rede onde a pesquisa 
está sendo realizada, os orientadores de estudos tenham enfatizado a avaliação investigativa como 
a melhor maneira de visibilizar as aprendizagens de cada aluno, com a construção, por parte dos 
professores cursistas, de diversas estratégias para o descobrimento do que o aluno já sabe e de um olhar 
voltado para as potencialidades de cada um, a aplicação deste novo teste veio confrontar a dinâmica 
das	salas	de	aula,	por	aferir	apenas	a	aquisição	do	sistema	de	escrita	alfabética,	por	meio	de	questões	
estéreis, baseadas em si mesmas.

No Portal do MEC6	 é	possível	 ler	a	entrevista	com	o	então	presidente	do	 INEP	sobre	a	eficácia	da	
ANA no ano de 2014. Na entrevista se destaca que, na escola, o foco deve ser o aprendizado dos alunos.  
Os	dados	da	ANA,	segundo	ele,	oferecem	um	importante	referencial.	“Esse	é	um	dado	de	avaliação	que	
pode	impactar	o	concreto	da	sala	de	aula”,	disse.	“Na	educação,	o	que	interessa	é	o	aprendizado	—	você	
pode ser melhor do que eu, desde que nós dois aprendamos.” Na mesma reportagem, é relembrado o 
fato	da	ANA	estar	situada	como	uma	das	ações	do	Pnaic,	como	um	compromisso	firmado	pelos	governos	
federal,	estaduais	e	do	Distrito	Federal	e	administrações	municipais.	Reafirma-se	nesta	entrevista	que	a	
meta	central	é	assegurar	que	todas	as	crianças	estejam	alfabetizadas	aos	oito	anos	de	idade	até	o	fim	do	
terceiro ano do ensino fundamental.

A alfabetização das crianças surge, em diversas pesquisas sobre as escolas organizadas em ciclos como 
uma preocupação de todos os envolvidos no processo educativo dos anos inicias do ensino fundamental 
(BARRETO, 2008; FERNANDES, 2009, 2010, 2014; FETZNER, 2009, 2013; MAINARDES, 2010). No entanto,  
a alfabetização precisa ser impregnada de sentido; mais do que ter relação com a vida, ela precisa ser a 
própria vida. A escola organizada em ciclos, mesmo que seja apenas em um ciclo de alfabetização tem 
sido e ainda é uma importante e viável alternativa,

3 O Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb é composto por dois processos: a Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb 
e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Anresc. A Aneb é realizada por amostragem das Redes de Ensino, em cada unidade 
da Federação e tem foco nas gestões dos sistemas educacionais. Por manter as mesmas características, a Aneb recebe o nome do 
Saeb (http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb) em suas divulgações. A Anresc é mais extensa e detalhada que a 
Aneb e tem foco em cada unidade escolar. Por seu caráter universal, recebe o nome de Prova Brasil em suas divulgações.

4 Além da Prova Brasil, que afere desempenhos no 5° e 9° ano de escolaridade, existe a Provinha Brasil, aplicada aos alunos no 2° ano 
do ensino fundamental, desde 2008 Ela se constitui numa avaliação diagnóstica com o objetivo de investigar o desenvolvimento de 
habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática. É aplicada duas vezes ao ano (no início e 
no final) possibilitando, de acordo com informações disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – Inep (Órgão ligado ao Ministério da Educação que centraliza, padronizando e organizando, todas as políticas públicas 
nacionais, por meio da avaliação, no Brasil), a realização de um diagnóstico mais preciso que permitiria conhecer o que foi agregado 
na aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de leitura e de matemática.

5 Esta nova avaliação, que começou a ser aplicada anualmente a partir de 2013, teria caráter censitário e avaliaria a qualidade, equidade 
e eficiência do ciclo de alfabetização das redes públicas. Em 2013 foi aplicada de forma tímida: metade dos alunos fez o exame de 
matemática, outra metade, de língua portuguesa. No ano seguinte, a Portaria do MEC nº 468, de 19/09/14, estabeleceu a sistemática 
para a realização da ANA, como componente do SAEB, no período de 17 a 28 de novembro de 2014, em todo o Brasil. Para acompanhar 
esta nova aplicação, nós, professores e pesquisadores precisávamos assinar um “termo de confidencialidade”, onde nos comprometí-
amos a não utilizar nenhum dado da aplicação, nem da prova, em palestras, artigos, etc. Em 2015 a avaliação foi suspensa, conforme 
anunciado, devido ao corte de gastos do governo federal. Em 2016 foi novamente aplicada. Na rede pesquisada a adesão neste ano 
foi pequena tendo em vista a greve dos profissionais da educação em virtude do parcelamento de salários em 2016.

6 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36188
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Propondo a promoção por idade e não pelo rendimento do aluno, os ciclos corroboram o ques-

tionamento profundo da concepção linear de aprendizagem que tem levado ao estabelecimento 

de	hierarquias	de	conhecimentos	de	complexidade	crescente	as	quais,	durante	muito	tempo,	

serviram de álibi para a reprovação nas séries (...)

A	qualidade	da	educação	como	direito	de	todos,	tal	como	a	defendem	algumas	das	experiências	

de	implantação	dos	ciclos,	não	se	limita	à	questão	da	eficiência	e	eficácia	de	seus	resultados.	

Antes, corresponde à concepção de qualidade defendida atualmente pela Unesco (2007), que, 

para	além	da	eficácia	e	eficiência	do	ensino	e	de	seus	resultados,	tem	a	ver	com	o	significado	do	

que	se	aprende,	a	pertinência	do	que	é	aprendido	e	o	contexto	que	se	reporta	a	aprendizagem.	

(BARRETO, 2008, p. 196.)

Nesta direção, a rede de ensino onde a pesquisa vem sendo desenvolvida tem oferecido certa resistência 
à	aplicação	dos	exames	externos.	Podemos	considerar	que	o	Pnaic	 tenha	obtido	sucesso	 (isto	dito	pela	
grande	adesão	dos	profissionais	que	atuam	no	ciclo	de	alfabetização,	assim	como	de	vários	ouvintes)	nos	três	
primeiros	anos	do	programa,	pelo	fato	do	sistema	municipal	não	ter	dado	ênfase	à	aplicação	dos	exames,	
tornando	facultativa,	inclusive,	a	aplicação	da	Provinha	Brasil	a	partir	de	julho	de	2014.	Desqualificar	tais	
exames,	que	negam	as	diferenças,	desqualificam	os	percursos	individuais	de	aprendizagem	sugerindo	um	
padrão	único	a	ser	observado	e	quantificado	para	fins	de	construção	de	indicadores	de	“qualidade”,	tornou-se	
um	viés	necessário	e	urgente	na	preservação	da	escola	pública.
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Claudia Leite Brandão
Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso – Seduc/MT
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus Presidente Prudente
Sílvia de Fátima Pilegi Rodrigues
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Rondonópolis
Renata Junqueira de Souza
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Campus Presidente Prudente

Resumo: O	objetivo	deste	 texto	é	apresentar	e	analisar	algumas	ações	do	Programa	Nacional	do	Livro	
Didático	(PNLD),	que	distribuiu	obras	paradidáticas	para	os	alunos	do	ciclo	de	alfabetização	(1º	ao	3º	ano	do	
Ensino Fundamental) por meio do PNLD Obras Complementares (2010 e 2013). Tomando como referência 
para análise documentos disponíveis nos portais eletrônicos do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o presente estudo utilizou-se de abordagem quanti-quali, 
com	pesquisa	de	cunho	documental	e	bibliográfico.	A	pertinência	deste	estudo	se	faz	pela	necessidade	de	
que	profissionais	e	pesquisadores	da	Educação	conheçam	os	programas	de	distribuição	de	livros	para	as	
escolas	públicas	e,	a	partir	de	tais	subsídios,	possam	fazer	uso	de	modo	crítico	e	efetivo	de	tais	recursos	
públicos	existentes	nas	escolas.
Palavras-chave: Alfabetização. Programa Nacional do Livro Didático. PNLD Obras Complementares.

Introdução

 Por isso na impaciência

 Desta sede de saber,

 Como as aves do deserto —

 As almas buscam beber...

 Oh! Bendito o que semeia

 Livros... livros à mão cheia...

 E manda o povo pensar!

 O livro caindo n’alma

 É germe—que faz a palma,

 É chuva—que faz o mar.

   Castro Alves
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Castro	Alves,	no	final	de	1870,	enaltecia	o	livro	e	o	que	ele	representava	(e	ainda	representa	para	muitos)	
–	a	superação	da	ignorância	por	meio	do	conhecimento,	da	expressão	cultural,	do	progresso	e	da	liberdade.	
O	poeta	romântico,	em	sua	exaltação	do	livro,	defendeu	a	cultura,	concebida	como	arma	iluminista	contra,	
por	exemplo,	a	escravidão	que	ainda	vigorava	naquele	período	no	Brasil.

No	contexto	atual,	a	discussão	sobre	o	acesso	dos	brasileiros	aos	livros	ainda	suscita	debates	em	torno	da	
produção,	distribuição	e	hábitos	de	leitura,	em	especial	no	âmbito	escolar.	Nesse	sentido,	o	presente	texto	
se volta, mesmo que de forma sucinta, para a análise de um programa governamental de seleção, aquisição 
e	distribuição	de	livros	para	escolas	públicas	de	Educação	Básica:	trata-se	do	Programa	Nacional	do	Livro	
Didático,	que	distribuiu	obras	paradidáticos	para	os	alunos	do	ciclo	de	alfabetização	(1º	ao	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental) por meio do PNLD Obras complementares (2010 e 2013).

Embora	o	Programa	Nacional	do	Livro	Didático	 (PNLD)	 já	exista	desde	1929	a	partir	do	ano	de	2010	
o	Ministério	da	Educação	 (MEC)	estabeleceu	algumas	alterações	nos	programas	educacionais	para	o	
acolhimento das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, que passou a ter nove anos de 
duração (Lei 11.274), alterando também o referido Programa, pois o livro didático, enquanto material de 
apoio ao professor, não poderia se manter com as características que estava se apresentando ao longo dos 
anos anteriores, conforme o edital do PNLD 2010:

Várias	alterações	se	fizeram	necessárias,	entre	elas	é	importante	destacar	a	adoção	de	um	livro	

único	no	primeiro	ano	e	de	dois	livros	no	segundo	ano	de	escolaridade.	A	mudança	que	se	efetuou	

tem por objetivo respeitar os ritmos dos alunos de 6 e de 7 anos. A alfabetização e o letramento 

não	podem	ser	tratados	como	processos	que	se	concluem	ao	final	do	ano	letivo,	mas	como	etapas	

da aquisição e estruturação do código escrito, portanto, devem ser mais enfatizadas nesses dois 

primeiros	anos	e,	ao	mesmo	tempo,	devem	ser	flexíveis	o	bastante	para	propiciar	a	evolução	dos	

alunos dentro de seus próprios ritmos. (BRASIL, 2010, p. 27)

Além	das	readequações	nos	livros	didáticos	para	os	alunos	da	alfabetização,	também	no	ano	de	2010	
iniciou-se a aquisição dos acervos do PNLD Obras Complementares, que tinha em sua composição livros 
paradidáticos contemplando as três áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e Matemática, Ciências 
Humanas,	Linguagens	e	Códigos	(BRASIL,	2010).

Diante	do	que	foi	exposto,	este	estudo	objetivou	apresentar	e	analisar	as	ações	do	Programa	Nacional	do	
Livros	Didático	que	distribuiu	obras	paradidáticos	para	os	alunos	da	alfabetização	(1º	ao	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental) por meio do PNLD Obras complementares (2010 e 2013). Para tanto, utilizou-se a pesquisa 
de	abordagem	quanti-quali,	de	cunho	documental	e	bibliográfico,	 tendo	como	instrumento	a	análise	de	
documentos	oficiais,	dentre	outras	publicações	relacionadas	ao	programa	e	dispostos	nos	portais	do	Ministério	
da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Recursos didáticos na alfabetização

A escola ainda é o principal espaço onde a maior parte das crianças inicia o desenvolvimento da 
aprendizagem da leitura e escrita de forma sistematizada e organizada. Nesse sentido, não se pode esquecer 
que os alunos da alfabetização estão na infância, de acordo com Kramer (2006), devemos considerar os 
estudantes como crianças e não só estudantes, situação que sempre deve ser pensada e analisada para uma 
proposta curricular que atenda a suas características, potencialidades e necessidades especiais, inclusive 
com organização de tempo e materiais adequados

Nesta mesma perspectiva, Schwartz, Costa e Becali ressaltam que:

[...] organizar o trabalho educativo para ensinar nossas crianças a ler e escrever é, acima de tudo, 

uma ação ética e responsável por parte dos atores que desenvolvem esse trabalho, na medida 
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em	que	se	reconhece	a	necessidade	de	reflexão	e	organização	das	ações	necessárias	para	que	

efetivamente	as	crianças	aprendam	a	ler	e	a	escrever.	(SCHWARTZ;	COSTA;	BECALI,	2015,	p.	17).

Portanto, para que os professores alfabetizadores desenvolvam um trabalho pedagógico direcionado 
para a alfabetização das crianças é importante a utilização de uma diversidade de recursos didáticos no 
planejamento das aulas. De acordo com Silva e Bunzen,

Independentemente do tipo de material didático a que se tem acesso na escola, precisamos estar 

atentos para a sua funcionalidade, pois, quanto mais adequado for esse material, considerando 

as	suas	finalidades	em	relação	às	situações	de	ensino	e	aprendizagem	em	que	se	insere,	melhor	

será	o	seu	rendimento	didático	e,	consequentemente,	as	suas	contribuições	para	a	aprendizagem	

dos alunos. (SILVA; BUNZEN, 2015, p. 23).

Desse	modo,	as	escolas	públicas	necessitam,	dentre	outros	elementos,	de	materiais	que	devem	ser	
disponibilizados pelo governo. Assim, o Ministério da Educação tem distribuído, por meio do Programa 
Nacional do Livro Didático e do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), materiais

1. Para uso individual do aluno, em sala de aula e em casa:

	 •	Coleções	de	Letramento	e	Alfabetização;

	 •	Coleções	de	Alfabetização	Matemática;

	 •	Coleções	voltadas	para	as	disciplinas	de	Língua	Portuguesa,	Matemática,	História,	Geografia	

e Ciências.

2. Para uso coletivo dos alunos na sala de aula:

	 •	Acervos	diversificados	de	obras	complementares	ao	processo	de	alfabetização	inicial,	abor-

dando temas relativos a todas as disciplinas escolares, nas áreas de Linguagens e Códigos; 

Ciências	da	Natureza	e	Matemática;	Ciências	Humanas;

	 •	Dicionários	para	iniciantes:	Tipo	1	e	Tipo	2,	atualizados	pela	nova	ortografia;

	 •	O	Vocabulário	Ortográfico	da	Língua	Portuguesa	(VOLP),	organizado	pela	Academia	Brasileira	

de	Letras,	com	base	na	nova	ortografia;

 • Obras literárias do PNBE;

 • Materiais didáticos diversos, como jogos, alfabetos móveis, material dourado etc. (BRASIL, 

2012a, p. 18, grifos das autoras).

Segundo	Silva	 (2010a),	 essas	distribuições	 foram	priorizadas	a	partir	 da	ampliação	do	 tempo	de	
escolaridade de oito para nove anos, pois, com a inclusão de crianças que antes, ou não frequentavam a escola, 
ou	eram	atendidas	na	Educação	Infantil,	traz	à	tona	questões	relacionadas	à	alfabetização	e	ao	letramento	
nos	primeiros	anos	de	escolaridade,	à	organização	da	escola,	dos	seus	tempos,	espaços,	assim	como	questões	
que dizem respeito aos materiais didáticos a serem adotados nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Leal 
e Bunzen enfatizam que:

Um	dos	maiores	desafios	das	escolas	do	século	XXI	é	como	lidar	com	a	grande	quantidade	de	

recursos	didáticos	que	podem	estar	disponíveis	na	escola:	livros,	calculadoras,	celulares,	filmes,	

computadores, jogos, aplicativos etc. Conhecer os recursos, que chegam à escola por meio de 

diferentes	políticas	públicas,	seu	funcionamento	e	suas	possibilidades	de	usos	é	uma	necessidade	

do professor. (LEAL; BUNZEN, 2015, p. 33).

Até	o	ano	de	2014	a	diversidade	de	recursos	didáticos	foram	distribuídos	as	escolas	públicas,	no	entanto,	
um	dos	principais	problemas	com	a	chegada	desses	materiais	é	a	falta	de	conhecimento	dos	profissionais	de	
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educação,	situação	que	dificulta	a	circulação	dos	mesmos	entre	alunos	e	professores.	As	pesquisas	como	a	
de Brandão (2015), Cirino (2015), Derney (2014) e Montuani (2013) apresentam dados e análises que mostram 
o pouco uso dos materiais que chegaram nas escolas.

Programa Nacional do Livro Didático: algumas informações

O Programa Nacional do Livro Didático é uma política de distribuição de materiais didáticos para os 
alunos	das	escolas	públicas	brasileiras.	Para	Silva	(2010a,	p.	61),	o	“livro	didático	é	uma	ferramenta	importante	
no processo de aprendizagem das escolas e, por isso, o governo federal mantêm há muitas décadas, uma 
relação direta com a produção de livros didáticos no país. ” É claro que essa relação, objetivo e proposta 
têm mudado ao longo do tempo, pois o PNLD teve início no ano de 1929 e, no decorrer dos 88 anos do seu 
funcionamento,	aconteceram	diversas	alterações,	seja	na	nomeação	como	na	execução.	Como	afirma	Silva	
(2010b,	p.	79),	essa	política	passou	por	várias	modificações,	dando	origem	ao	que	hoje	conhecemos	como	o	
Programa Nacional do Livro Didático, que tem como objetivo avaliar, adquirir e distribuir de forma universal 
e	gratuita	livros	didáticos	para	alunos	e	professores	das	escolas	públicas.

Diante	dessas	perspectivas,	atualmente	o	Programa	traz	como	objetivo	de	“prover	as	escolas	públicas	
de Ensino Fundamental e Médio com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras complementares e 
dicionários” (BRASIL, 2015, p. 02).

Os livros didáticos são escolhidos nas unidades escolares por meio do Guia fornecido pelo Ministério da 
Educação. O PNLD distribui obras didáticas para os alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação 
de	Jovens	e	Adultos	(EJA).	A	execução	do	PNLD	ocorre	em	ciclos	trienais	alternados,	sendo	que	a	cada	ano	
são selecionados, adquiridos e distribuídos para determinada etapa de ensino, e para as outras etapas é feita 
a reposição e complementação dos livros. No Quadro 1 é apresentado o funcionamento do Programa no 
período de 2010 a 2017.

Quadro 1 – Funcionamento do PNLD de 2010 a 2017
Programa

Ano de 
atendimento

Etapas de ensino
Distribuição
de acervosDistribuição

Complementação e 
reposição

PNLD 2010 Anos	iniciais	–	(1º	ao	5º	ano)	–	E.F
*PNLA

Anos	finais	–	E.F
Ensino Médio

**PNLD O.C

PNLD 2011 Anos	finais	–	(6º	ao	9º	ano)	–	E.F
PNLD EJA – E.F

Anos iniciais – E.F
Ensino Médio

----

PNLD 2012 Ensino Médio
PNLD EJA – E.M

Anos iniciais – E.F
Anos	finais	–	E.F

PNLD Dicionários

PNLD 2013 Anos	iniciais	–	(1º	ao	5º	ano)	–	E.F
PNLD CAMPO

Anos	finais	–	E.F
Ensino Médio

PNLD O.C
***PNLD Pnaic

PNLD 2014 Anos	finais-	(6º	ao	9º	ano)	–	E.F
****PBA
PNLD EJA – E.F

Anos iniciais – E.F
Ensino Médio

----

PNLD 2015 Ensino Médio
PNLD EJA – E.M

Anos iniciais – E.F
Anos	finais	–	E.F

PNLD Dicionários

PNLD 2016 Anos	iniciais	–	(1º	ao	5º	ano)	–	E.F
PNLD CAMPO

Anos	finais	–	E.F
Ensino Médio

----

PNLD 2017 Anos	finais-	(6º	ao	9º	ano)	–	E.F Anos iniciais – E.F
Ensino Médio

----

* Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos
** PNLD Obras Complementares
*** PNLD Alfabetização na Idade Certa
**** Programa Brasil Alfabetizado

Fonte: Brasil (2015)



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização900

O Programa Nacional do Livro Didático também atende as seguintes categorias de ensino: PNLD EJA (livros 
didáticos	a	jovens	e	adultos);	PNLD	CAMPO	(materiais	diferenciados	para	as	escolas	rurais,	sendo	coleções	
em	formatos	diferentes	–	multisseriada	e	seriada,	de	modo	a	diversificar	a	oferta	de	projetos	pedagógicos	
aos professores); PNLD OBRAS COMPLEMENTARES (obras de apoio a alfabetização e formação do leitor 
direcionados	às	turmas	de	alunos	do	1º	ao	3º	ano);	PNLD	ALFABETIZAÇÃO	NA	IDADE	CERTA	(livros	de	literatura	
para	alunos	do	1º	ao	3º	ano)	e	o	PNLD	DICIONÁRIOS.	(BRASIL,	2015).

É	importante	informar	que	os	livros	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	são	consumíveis.	Portanto,	nos	anos	
de complementação e reposição, os livros são adquiridos no percentual total de alunos conforme os dados 
do Censo Escolar.

No ano de 2010 foi instituído o acervo do PNLD Obras Complementares, pois era o ano determinado 
como	data	limite	para	a	expansão	nacional	do	ensino	de	nove	anos	e	os	livros	seriam	mais	um	recurso	com	a	
finalidade	de	subsidiar	a	prática	de	leitura	dos	alunos	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	(BRASIL,	2006).

No ano de 2012, o MEC instituiu o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Tal 
programa, ainda em vigência, destina-se à formação contínua de professores alfabetizadores das escolas 
públicas	e	seu	principal	objetivo,	conforme	consta	nos	documentos	ministeriais,	é	garantir	o	direito	de	
alfabetização	de	todos	os	alunos	até	o	3º	ano	do	ciclo	de	alfabetização	(BRASIL,	2012b).

Nesse sentido, o Pnaic busca contribuir na formação dos professores alfabetizadores, sendo estruturado 
como	base	em	quatro	eixos	principais:	a)	formação	continuada	presencial,	com	aprimoramento	dos	saberes	
pedagógicos, enfatizando o planejamento e a prática da sala de aula; b) recursos e materiais distribuídos pelo 
MEC para os três primeiros anos do Ensino Fundamental, voltados para a alfabetização e letramento como: 
livros didáticos, jogos pedagógicos, acervo de literatura infantil, obras de apoio pedagógico aos professores; 
c)	avaliações	sistemáticas;	e	d)	gestão,	controle	e	mobilização	social.	(BRASIL,	2012b).

A partir do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o MEC, no ano de 2013, distribuiu os acervos 
do	PNLD	Alfabetização	na	Idade	Certa	para	as	salas	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	das	escolas	
públicas.	Souza,	Silva	e	Ariosi	 (2016)	consideram	que	o	Programa	foi	uma	articulação	importante	para	a	
divulgação	dos	materiais	didáticos	e	pedagógicos	distribuídos	pelo	Governo	Federal,	que	trouxe	como	objetivo	
da formação e dinâmica dos encontros

[...] conhecer os recursos didáticos distribuídos pelo MEC, como os livros do PNBE e as obras 

complementares do PNLD; planejar a alfabetização a partir de uma rotina com a perspectiva do 

letramento; e compreender a importância da literatura nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

com	o	planejamento	de	situações	que	utilizem	as	obras	literárias.	(SOUZA;	SILVA;	ARIOSI,	2016,	

p. 71 – grifos das autoras).

Embora	o	foco	deste	texto	não	seja	avaliar	o	Pnaic,	há	estudos	que	têm	discutido	o	uso	de	materiais	
didáticos e obras literárias, como as constantes nos acervos distribuídos às escolas, e sua relação com o 
Programa, tais como o de Albuquerque e Cruz (2015), Pradela (2016) e Siqueira (2016). A partir do que foi 
exposto,	prossegue-se	o	texto	com	a	apresentação	dos	dados	do	PNLD	Obras	Complementares.

PNLD Obras Complementares: seleção, aquisição e distribuição

No	contexto	da	implantação	da	Lei	nº	11.274,	de	2006,	que	ampliou	o	tempo	de	escolaridade	de	oito	
para	nove	anos,	as	escolas	públicas	passaram	a	incluir	as	crianças	de	seis	anos	no	Ensino	Fundamental.	
Com esta situação, o Programa Nacional do Livro Didático precisou ser reorganizado na aquisição dos livros 
para	o	1º	e	2º	ano	do	Ensino	Fundamental,	bem	como	introduzir	novas	ações	de	aquisições	de	recursos	
pedagógicos para subsidiar a prática dos alfabetizadores em sala de aula.
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Tomando	o	 letramento	e	as	alfabetizações	 como	 foco	da	escolarização	 inicial,	 as	escolas	

terão, no PNLD 2010, materiais didáticos tanto disciplinares — ou seja, concebidos para usos 

específicos	de	uma	determinada	disciplina	—	quanto	não	disciplinares,	para	abordar	o	trabalho	

didático-pedagógico com os primeiros conhecimentos organizados em áreas e/ou disciplinas. 

(BRASIL, 2009, p. 9).

Diante	disso,	o	PNLD	2010	trouxe	a	aquisição	e	distribuição	do	acervo	“Obras	Complementares”	para	as	
salas	do	1º	e	2º	ano.	Conforme	consta	no	documento	Acervos complementares: as áreas do conhecimento 
nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental,	“esses	materiais	não	são	chamados	de	complementares	
por acaso: sua função é a de oferecer a professores e alunos alternativas de trabalho e formas de acesso a 
conteúdos	curriculares	que	as	coleções	didáticas	não	trazem	.”	(BRASIL,	2009,	p.	9).

O PNLD 2010 Obras Complementares foi distribuído apenas para os dois primeiros anos, pois o Ministério 
da Educação, no âmbito do PNLD, delineou os anos iniciais do Ensino Fundamental em dois ciclos de 
estudos	sendo:	de	letramento	e	alfabetização	inicial,	nos	dois	primeiros	anos;	e	os	três	últimos	anos,	seria	de	
“consolidação	desse	processo,	articulada	a	uma	introdução	paulatina	aos	conhecimentos	organizados	em	
disciplinas.” (BRASIL, 2009, p. 8).

Já na edição seguinte do Programa Nacional do Livro Didático, houve a distribuição do PNLD 2013 Obras 
Complementares	para	as	salas	do	1º	ao	3º	ano,	passando	a	considerar	os	 três	primeiros	anos	do	Ensino	
Fundamental	como	um	bloco,	formando	o	ciclo	de	alfabetização.	A	Resolução	nº	7,	de	14	de	dezembro	de	2010,	
do	Conselho	Nacional	de	Educação,	que	fixa	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	o	Ensino	Fundamental	
de nove anos determinou que:

§1º	Mesmo	quando	o	sistema	de	ensino	ou	a	escola,	no	uso	de	sua	autonomia,	fizerem	opção	pelo	

regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do ensino fundamental como um 

bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção, voltado para ampliar a 

todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, 

imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos. (BRASIL, 2010, p. 2).

Essa Resolução foi publicada posteriormente à distribuição do PNLD 2010 Obras Complementares. Nesta 
perspectiva,	pode-se	afirmar	que	foi	determinante	para	a	abrangência	dos	três	primeiros	anos	PNLD.

É pertinente informar que o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL), da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), foi o responsável pela coordenação do processo de avaliação, seleção e 
composição dos acervos das Obras Complementares e, juntamente com a seleção das obras, coordenaram 
a	elaboração	dos	guias	para	acompanharem	os	livros	do	Programa,	as	caixas	tinham	em	sua	composição	
os livros e o guia.

A	distribuição	dos	Guias	tinha	a	finalidade	de	apoiar	os	professores	em	relação	ao	conhecimento	e	a	
utilização dos acervos do PNLD Obras complementares. Os Guias apresentavam dados sobre o Programa, 
informações	sobre	os	títulos	e	possibilidades	de	usos	dos	livros	em	sala	de	aula.	Conforme	Albuquerque	e	Cruz,

A análise do Manual do PNLD – Acervos Complementares indica que esse documento possibi-

lita	ao	professor	conhecer,	de	forma	mais	próxima,	os	diversos	livros	que	compõem	os	acervos	

e que podem contribuir para a formação do leitor iniciante. O referido documento também 

sugere	atividades	e	situações	pedagógicas	de	uso	das	obras	por	meio	das	quais	várias	estra-

tégias de leitura podem ser vivenciadas de forma qualitativa pelas crianças. ALBUQUERQUE; 

CRUZ, 2015, p. 453)
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A Figura 1 e 2 demonstra a capa e sumário do guia de cada edição do PNLD Obras complementares.

Figura 1 – Guia do PNLD 2010 – Obras Complementares

ACERVOS COMPLEMENTARES: AS ÁREAS DO CONHECIMENTO  
NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte: Brasil (2009)

Figura 2 – Guia do PNLD 2013 – Obras Complementares

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO

Fonte: Brasil (2012a)
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A	distribuição	dos	Guias	tinha	a	finalidade	de	apoiar	os	professores	em	relação	ao	conhecimento	e	a	
utilização dos acervos do PNLD Obras complementares. Os Guias apresentavam dados sobre o Programa, 
informações	sobre	os	títulos	e	possibilidades	de	usos	dos	livros	em	sala	de	aula.	Conforme	Albuquerque	
e Cruz,

A análise do Manual do PNLD – Acervos Complementares indica que esse documento possibi-

lita	ao	professor	conhecer,	de	forma	mais	próxima,	os	diversos	livros	que	compõem	os	acervos	

e que podem contribuir para a formação do leitor iniciante. O referido documento também 

sugere	atividades	e	situações	pedagógicas	de	uso	das	obras	por	meio	das	quais	várias	estra-

tégias de leitura podem ser vivenciadas de forma qualitativa pelas crianças. ALBUQUERQUE; 

CRUZ, 2015, p. 453)

Os acervos das Obras Complementares contemplaram as três áreas do conhecimento Ciências da 
Natureza	e	Matemática,	Ciências	Humanas,	Linguagens	e	Códigos.	Os	livros	selecionados	constituem-se	como	
instrumento	eficaz	de	apoio	ao	processo	de:	alfabetização	e	de	formação	do	leitor;	ensino-aprendizagem	de	
conteúdos	curriculares;	acesso	do	aluno	ao	mundo	da	escrita	e	à	cultura	letrada.	(BRASIL,	2009;	BRASIL,	2012a).

Corsino	 (2006,	p.	59)	afirma	que	no	 trabalho	pedagógico	com	as	crianças	de	seis	anos	de	 idade,	nos	
anos iniciais do Ensino Fundamental, é importante que se garanta o estudo articulado das várias áreas do 
conhecimento.	Nesse	sentido,	“os	acervos	de	obras	complementares	devem	ser	concebidos	como	recursos	
diversificados,	que	podem	enriquecer	o	trabalho	em	sala	de	aula,	 favorecendo	a	formação	do	leitor	e	a	
ampliação do universo cultural das crianças.” (BRASIL, 2009, p. 59).

No	Gráfico	1	constam	dados	sobre	o	quantitativo	de	obras	inscritas	e	selecionadas	para	a	composição	dos	
acervos do PNLD Obras Complementares.

Gráfico 1 – Inscrição e seleção de obras para o PNLD Obras Complementares

Fonte: Brasil (2009 e 2012a)

Conforme	os	dados	do	Gráfico	1,	percebe-se	que	no	PNLD	2013	Obras	Complementares	houve	um	aumento	
de	aproximadamente	45%	de	títulos	inscritos	em	relação	ao	PNLD	2010	Obras	Complementares.	Os	150	
(cento e cinquenta) livros selecionados que compuseram o PNLD 2010 Obras Complementares formaram 
cinco acervos, com 30 livros em cada; já o PNLD 2013 Obras Complementares teve 180 (cento e oitenta) obras 
organizadas em seis acervos, dois para cada ano do ciclo de alfabetização, com 30 livros cada.

A quantidade de acervos distribuídos para cada escola ocorreu de acordo com os dados do Censo Escolar, 
lembrando	que	os	livros	devem	ficar	disponíveis	nas	salas	de	aula	(1º	ao	3º	ano),	em	uma	perspectiva	de	
que	os	professores	possam	fazer	trocas	entre	as	salas,	pois	cada	caixa	contém	títulos	diferentes.	A	seguir,	o	
Gráfico	2	demonstra	a	análise	das	áreas	do	conhecimento	contemplados	nas	duas	edições	do	PNLD	Obras	
Complementares.
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Gráfico 2 – Porcentagem das áreas do conhecimento nos acervos do PNLD Obras Complementares

Fonte: Brasil (2009 e 2012a)

A constituição dos acervos promove a disponibilização de livros contemplando a diversidade de gêneros 
atribuídos a variadas áreas de conhecimento. Conforme Leal e Lima,

Os	livros	são	diversificados	quanto	aos	gêneros	textuais,	quanto	aos	temas,	quanto	ao	tamanho,	

complexidade	de	vocabulário,	dentre	outros.	Nesse	conjunto	de	 livros,	podem	ser	encontradas	

obras que ajudam no processo de aprendizagem do sistema de escrita, obras que pelo tamanho 

e	simplicidade	podem	servir	para	encorajar	as	crianças	a	tentarem	ler	sozinhas,	livros	com	textos	

maiores	e	mais	complexos,	que	precisam	ser	lidos	pelos	professores.	Enfim,	livros	a	serem	usados	com	

diferentes propósitos com crianças com diferentes níveis de conhecimento. (LEAL; LIMA, 2012, p. 26).

Para as autoras, os acervos podem ser utilizados em diversos momentos em sala de aula: no 
desenvolvimento do sistema de escrita, leitura individual, leitura compartilhada e na promoção da 
sistematização	do	conhecimento	científico,	por	exemplo.	(LEAL;	LIMA,	2012).

Com	a	caracterização	do	PNLD	Obras	Complementares	é	pertinente	informar	os	números	referentes	às	
quantidades de livros adquiridos e os valores investidos para a aquisição e distribuição dos acervos para as 
salas	de	alfabetização.	O	Gráfico	3	apresenta	esses	dados.

Gráfico 3 – Dados do PNLD Obras Complementares

Fonte: Brasil (2009 e 2012a)
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Ao	analisar	os	dados	percebe-se	que,	da	edição	de	2010	para	a	2013,	houve	aumento	significativo	na	
quantidade de livros adquiridos pelo Programa, como no investimento para a aquisição do PNLD Obras 
complementares.

Em	relação	aos	números	de	 livros	adquiridos	pelo	Programa,	não	podemos	esquecer	de	relacionar	a	
importância	que	essas	aquisições	também	têm	para	o	mercado	editorial	e	consequentemente	para	o	aumento	
das	produções	de	livros	infantis,	paradidáticos	e	literários.

Algumas considerações

Considerando	as	discussões	acerca	dos	materiais	didáticos	distribuídos	para	as	salas	de	alfabetização,	
buscou-se	apresentar	e	analisar	algumas	ações	do	Programa	Nacional	do	Livro	Didático	na	distribuição	
das	obras	paradidáticas	para	os	alunos	do	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	por	meio	do	PNLD	Obras	
Complementares (2010 e 2013). Apesar dos limites do estudo, por se tratar de uma pesquisa de cunho 
documental	e	bibliográfico,	aponta-se	alguns	pontos	relevantes.	Um	deles	é	o	fato	de	que	o	MEC	distribuiu	
duas	edições	do	PNLD	Obras	Complementares	 (2010	e	2013),	o	que	significou	que	nesse	período	foram	
disponibilizados	mais	livros	para	ficarem	dispostos	nas	salas	de	alfabetização,	possibilitando	que	alunos	e	
professores	tivessem	acesso	a	materiais	didático-pedagógicos	diversificados.

Também é importante destacar que, da edição do PNLD 2010 para a do PNLD 2013, houve uma ampliação 
significativa	na	composição	dos	acervos	e,	consequentemente,	na	aquisição	dos	títulos	que	compuseram	os	
acervos	das	escolas	públicas	brasileiras.	Além	disso,	na	segunda	edição	os	acervos	passaram	a	contemplar	
as	turmas	do	1º,	2º	e	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	afim	de	promover	o	desenvolvimento	do	alfabetização	
e letramento interligado pelos estudos de diversa temáticas do conhecimento.

Embora	a	distribuição	de	 livros	não	signifique,	necessariamente,	o	acesso	dos	 leitores	 (professores	e	
alunos) a eles, pois ainda é necessário um trabalho que favoreça a garantia da circulação destes materiais 
no ambiente escolar.

Diante	dessa	situação,	podemos	afirmar	que	além	da	distribuição	 faz-se	necessária	uma	política	de	
fomento e incentivo à leitura e uso dos acervos pelos seus destinatários, o que também implica na ampliação 
do	número	de	obras	e	diversidades	de	textos	para	que	possam	enriquecer	as	bibliotecas	e	salas	de	leitura	
das escolas.

Referências

ALBUQUERQUE, Rielda Karyna de; CRUZ, Magna Silva. Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – Acervos 
Complementares: vivência das estratégias de leitura na alfabetização. Revista Brasileira Estudos Pedagógicos 
(online), Brasília, v. 96, n. 243, maio/ago. 2015, p. 439 – 456.

ALVES, Castro. O Livro e a América. In: ALVES, Castro. Espumas flutuantes. São Paulo: Ediouro, s.d. Disponível em 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000067.pdf.	Acesso	dia	12/02/2017.

BRANDÃO, Claudia Leite. PNBE do Professor: Usos e desusos. Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de 
Mato Grosso, Rondonópolis, 2016.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino fundamental de nove anos:	orientações	
para a inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: MEC/SEB, 2006.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Acervos complementares: as áreas do conheci-
mento nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental. Brasília: MEC/SEB. 2009.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Edital de convocação para inscrição no processo de 
avaliação e seleção de obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2010. Brasília: MEC, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Acervos Complementares: alfabetização e letra-
mento nas diferentes áreas do conhecimento. Brasília: MEC/SEB, 2012a.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização906

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. Institui o Pacto Nacional pela Alfabetização 
na	Idade	Certa	e	as	ações	do	Pacto	e	define	suas	diretrizes	gerais.	Diário Oficial da União. Brasília, 5 jul. 2012b.

BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional do Livro Didático. Disponível 
em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico. Acesso em jan/2015.

CIRINO, Darciene barros Leão. Programa Nacional biblioteca da Escola – PNBE: apropriação dos acervos nas 
escolas municipais de Ipameri – GO. 2015. 186f. Dissertação de Mestrado em Educação, Universidade Federal 
de Goiás, Catalão, 2015.

CORSINO,	Patrícia.	As	crianças	de	seis	anos	e	as	áreas	do	conhecimento.	In:	BEAUCHAMP,	Janete;	PAGEL,	Denise;	
NASCIMENTO, Aricélia R (org.). Ensino Fundamental de nove anos:	orientações	para	a	inclusão	de	seis	anos	de	
idade.	Brasília:	FNDE.	Estação	Gráfica,	2006,	p.	57-68.

DERNEY, Aparecido. Leitura na formação docente: um estudo das práticas dos professores de Língua Portuguesa 
durante a hora-atividade. Dissertação (Mestrado em Educação). Rondonópolis: UFMT, 2014, p. 61-85.

KRAMER,	Sônia.	A	infância	e	sua	singularidade.	In:	BEAUCHAMP,	Janete;	PAGEL,	Denise;	NASCIMENTO,	Aricélia	
R (org.). Ensino Fundamental de nove anos:	orientações	para	a	inclusão	de	seis	anos	de	idade.	Brasília:	FNDE.	
Estação	Gráfica,	2006,	p.	85-96.

LEAL, Telma Ferraz; LIMA, Juliana de Melo. Obras Complementares: cada livro uma viagem. In: BRASIL. Ministério 
da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa: alfabetização para todos: diferentes percursos, direitos iguais: ano 1: unidade 7. 
Brasília: MEC/SEB. 2012, p. 26-31.

LEAL, Telma Ferraz; BUNZEN, Clécio. Obras Complementares do PNLD no Ciclo de Alfabetização: planejamentos 
e	múltiplos	usos.	In:	BRASIL.	Ministério	da	Educação.	Secretaria	de	Educação	Básica.	Diretoria	de	Apoio	à	Gestão	
Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Caderno 04. Brasília: MEC/SEB, 2015, p.32-44.

MONTUANI, Daniela Freitas Brito. O Programa Nacional Biblioteca da escola – PNBE: conhecimento, circulação 
e usos em um Município de Minas Gerais. Tese (Doutorado em Educação) Universidade Federal de Minas Gerais. 
Belo	Horizonte,	2013.

PRADELA. Regiane da Silva. Práticas de alfabetizadoras em formação pelo Pnaic: Estudo dos acervos de leitura. 
Dissertação de Mestrado – Universidade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis, 2016.

SCHWARTZ,	Cleonara	Maria;	COSTA,	Dania	Monteiro	vieira;	BECALI,	Fernanda	Zanetti.	A	organização	do	trabalho	
escolar e os recursos didáticos na alfabetização. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 
Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Caderno 
04. Brasília: MEC/SEB, 2015, p. 9-18.

SILVA, Ceris Salete Ribas da. Impactos do Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD): a qualidade dos livros 
de alfabetização. In: In: Frade, Isabel Cristina Alves da Silva [et al.]. (orgs). Convergências e tensões no campo 
da formação e do trabalho docente,	–	Belo	Horizonte:	Autêntica,	2010a,	p.	61-77.

SILVA,	Ceris	Salete	Ribas	da,	BUNZEN,	Clécio.	Livros	didáticos	no	Ciclo	de	Alfabetização:	diversos	perfis,	múl-
tiplos usos. In: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão 
Educacional. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Caderno 04. Brasília: MEC/SEB, 2015, p. 19-32.

SILVA, Jane Cristina da. Alfabetização e letramento na política de livros didáticos brasileiros: o ensino funda-
mental	de	nove	anos	e	os	materiais	“para	além	do	livro	didático”.	In:	Frade,	Isabel	Cristina	Alves	da	Silva	[et	
al.]. (orgs). Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente.	Belo	Horizonte:	Autêntica,	
2010b. P. 78-94.

SIQUEIRA. Maria Aparecida de Oliveira. Alfabetização e letramento em salas multifaces da Educação do Campo, 
no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa (Pnaic). Dissertação de Mestrado – Universi-
dade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis, 2016.

SOUZA, Renata J.; SILVA, Kênia A. de A. M.; ARIOSI, C. M. F.. A Leitura e a Função da Literatura no Pnaic: para 
Além do Deleite. Educação em Revista, Marília, v.17, p. 63-80, 2016, Edição Especial.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 907

Implicações de políticas de avaliação externa na escola

Dilza Côco
Instituto Federal do Espírito Santo

Resumo: O	artigo	discute	implicações	do	Programa	de	Avaliação	da	Educação	Básica	do	Espírito	Santo	na	
alfabetização	 (Paebes-Alfa)	no	contexto	escolar.	Esse	programa	possui	em	sua	estrutura	de	organização	
dois momentos importantes que afetam o funcionamento das escolas: produção dos dados e divulgação dos 
resultados da avaliação. Assim, busca-se compreender, por meio de estudo de caso, como esses dois momentos 
impactam	o	trabalho	educativo	dos	profissionais	das	escolas.	As	análises	evidenciam	que	cada	momento	da	
avaliação	gera	impactos	específicos	na	rotina	escolar,	porém	o	de	maior	intensidade	é	o	momento	da	produção	
dos	dados	por	envolver	profissionais,	crianças	e	famílias,	além	de	alterar	a	dinâmica	de	funcionamento	da	escola.	
Em	relação	ao	momento	da	divulgação	dos	resultados,	os	profissionais	da	gestão	são	os	mais	impactados,	pois	
demonstram	preocupações	em	relação	ao	alcance	de	índices	que	confimam	a	tese	de	melhoria	da	qualidade	
da educação anunciada pelo programa.
Palavras-chave:	Política	educacional.	Avaliação	externa.	Alfabetização.

Introdução

As	políticas	públicas	na	área	educacional	tem	evidenciado	tendências	diferenciadas	ao	longo	do	tempo.	
Lessard	e	Carpentier	 (2016)	 classificam	essas	 tendências	políticas	em	 três	momentos:	modernização/
democratização,	transição	e	nova	regulação.	Os	autores	afimam	que	o	primeiro	momento	foi	marcado	pela	
ascenção do Estado-providência e a institucionalização de um sistema educativo democrático e de massa, 
orientado por princípios de igualdade de oportunidades. O segundo foi caracterizado como de transição por 
ser um período de produção de críticas a ação do Estado intervencionista com argumentos que questionavam 
o	alto	custo	dos	investimentos	educacionais	e	baixa	eficência	em	termos	de	resultados.	Por	último	e	ainda	
vigente,	o	momento	da	nova	regulação	ou	nova	gestão	pública,	que	se	apresenta	com	pilares	 fortes	na	
avaliação	dos	aprendizados,	dos	profissionais	e	das	instituições	de	ensino,	com	a	finalidade	de	produzir	dados	
que	possam	averiguar	eficácia	e	eficiência	dos	sistemas	educacionais.

Sobre	essa	ênfase	no	papel	das	avaliações	para	o	processo	de	gestão,	Neave	(2012)	sugere	que	a	expressão	
Estado-avaliador sintetiza bem esse processo de mudança. Para ele, na década de 1980, muitos países, como 
a	França,	a	Holanda,	a	Grã-Bretanha,	dentre	outros,	registraram	altos	índices	de	demanda	por	vagas	no	ensino	
superior.	Em	contrapartida,	os	países	apresentavam	retração	na	disponibilidade	de	recursos	financeiros	para	
investimentos	no	setor	educacional,	o	que	gerava	severos	desafios	para	a	administração.

Nesse	contexto,	o	conceito	de	eficiência	operacional	tornou-se	elemento	central.	Neave	(2012)	diz	que,	
numa	relação	de	alta	demanda	e	escassos	 recursos	financeiros,	a	gestão	governamental	buscou	adotar	
medidas administrativas de racionalização de custos e aumento da produtividade do sistema, além de 
supervisão	e	regulação	externa.	Nessa	direção,	ações	que	permitiam	flutuação	da	razão	entre	discentes/
docentes	e	estagnação	do	quadro	acadêmico	foram	progressivamente	implantadas.	A	forma	de	financiamento	
também foi alterada, pois a tutela do Estado passou a ser condicionada a resultados. Resultados estes 
aferidos	por	diferentes	modalidades	de	verificação	e	por	avaliações	externas,	muitas	vezes	desenvolvidas	
por pares. Outro elemento que integra essa noção de Estado-avaliador diz respeito à noção de tempo. O 
tempo	acadêmico	passou	a	ser	concebido	como	tempo	produtivo,	ou	seja,	as	instituições	passariam	a	ter	
que	demonstrar	produção	em	determinados	tempos	para	garantir	financiamentos	e	reconhecimento	oficial.	
Enfim,	Neave	(2012,	p.	685)	afirma:

O	Estado-avaliador	é	um	agente	para	verificação	de	eficiência	[...].	O	Estado-avaliador	é	poderoso	

exatamente	porque	sua	função	é	verificar	que	as	políticas	tenham	sido	adotadas.	É	o	agente	cujo	

principal objetivo, por um lado, é assegurar a implementação e, por outro, assegurar que cada 
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universidade	[...]	mantenha	seu	compromisso	com	o	avanço	das	políticas	públicas.	Em	outras	

palavras, o Estado-avaliador ocupa-se da capacidade – seja em nível de sistema, regional ou ins-

titucional	–	de	sustentar	os	objetivos	de	políticas	e,	ao	mesmo	tempo,	verificar	a	capacidade	de	

uma	instituição	de	adaptar-se,	quando	necessário.	Em	termos	claros,	o	Estado-avaliador	exerce	

atualmente, para o mundo universitário, uma função muito semelhante à do Santo Ofício em 

uma época já longínqua. A avaliação institucional serve para lembrar aos preguiçosos as terríveis 

consequências	do	pecado	renitente.	Sua	teologia	tem	sua	contrapartida	em	rigores	e	ortodoxias	

da	eficiência	econômica.	O	Estado-avaliador	é	poderoso	pela	natureza	das	informações	coligi-

das	e	pela	forma	como	tais	informações	se	desagregam	e	se	reorganizam	em	diferentes	níveis	

operacionais, desde a unidade de base até os níveis da instituição e dos sistemas.

Neave	 (2012)	diz	que	essa	noção	de	Estado-avaliador,	 inicialmente	criada	no	contexto	europeu,	 foi	
exportada	para	diferentes	nações,	sendo	muitas	vezes	apropriada	de	forma	específica,	porém	sem	perder	seus	
princípios	de	base.	O	estudo	de	Ravitch	(2011)	constitui	uma	mostra	dessa	especificidade,	pois	por	meio	de	
dados	de	várias	pesquisas,	apresenta	ações	que	foram	realizadas	no	contexto	educacional	norte	americano.	
A	autora	afirma	que	as	mudanças	de	gestão	da	educação	baseada	em	evidências	de	avaliações	em	larga	
escala	nos	Estados	Unidos,	promoveram	restrições	ao	direito	à	educação,	especialmente	de	grupos	populares	
desfavorecidos economicamente.

No Brasil a presença desse conceito de Estado-avaliador, no cenário das políticas educacionais brasileiras, 
pode ser notada nos sistemas de avaliação implantados a partir da década de 1990. Sobre a implantação 
desses	sistemas	de	avaliação,	na	educação	básica,	como	estratégia	de	controle	das	instituições	com	base	
em	resultados,	Freitas	(2007)	afirma	que	em	nosso	país,	esse	controle	foi	efetivado	por	meio	de	três	papéis	
desempenhado	pelo	Estado,	ou	 seja,	 foi	difusor,	 indutor-mobilizador	e	 também	criador	de	condições	
propícias. A condição do Estado de difusor de controle da educação básica foi devido à atuação no campo das 
legislações,	do	planejamento,	do	currículo	e	do	material	didático.	Pode	ser	considerado	indutor	e	mobilizador	
em âmbito federativo, por motivar acordos, pactos, apoio técnico, produção de planejamento estratégico, 
disponibilizar	cofinanciamento,	exigir	adesão	e	execução	de	programas/projetos.	Em	todas	essas	ações	estava	
presente	a	noção	de	“medida-avaliação-informação”.	Em	relação	à	ambiência,	Freitas	(2007)	indica	que	o	
Estado	brasileiro	possibilitou	a	criação	de	uma	série	de	condições	legais	e	de	flexibilização	que	permitiram	a	
parceria	entre	o	setor	público	e	o	privado,	especialmente	em	relação	aos	serviços	de	avaliação	educacional.

Assim, a autora mostra que o Estado-avaliador no Brasil atuou de forma crescente e em diferentes frentes 
para	a	construção	de	um	contexto	propício	à	constituição	da	cultura	da	avaliação	no	campo	educacional.	
Afirma	que	esse	processo	guarda	uma	dimensão	educativa	que	pode	ser	notada	na

a) crença, amplamente disseminada, no potencial da avaliação em larga escala para promover 

mudança de natureza política, administrativa e pedagógica na regulação da educação básica 

no país;

b)	 concepção	de	autonomia	escolar	na	qual	cabe	à	‘direção-remota’	tutelar	e	regular	decisões	

escolares, de forma que as ajuste à ótica prevalecente no movimento de centralização-inter-

nacionalização da gestão da educação básica;

c)	 ideia	de	‘responsabilidade	pública’	dos	profissionais	da	escola,	que	abstrai	tanto	o	peso	do	

‘poder’	dos	agentes	e	instituições	estatais	como	os	efeitos	das	formas	de	equacionamento	

do	controle	hierárquico	gerencial,	pelo	Estado-central,	na	configuração	da	educação	escolar	

como	‘serviço	público’	(FREITAS,	2007,	p.	175-176).

A	partir	desse	conjunto	articulado	de	ações	em	 torno	da	cultura	da	avaliação,	o	Governo	Federal	
potencializou e apoiou a criação de vários outros sistemas de avaliação em Estados e até mesmo em cidades. 
Freitas (2007) informa, com base em dados do Inep, que, no período entre 1992-2002, oito Estados e o Distrito 
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Federal haviam implementado sistemas próprios de avaliação, como os Estados: Minas Gerais (1992), São 
Paulo (1992), Ceará (1992), Pernambuco (2000), Bahia (1999), Rondônia (2000), Tocantis (2002), Paraná (1995) 
e,	por	fim,	o	Distrito	Federal	(1998).	Salienta	que	a	disseminação	desses	vários	sistemas	de	avaliação	constitui	
campo	fértil	de	investigação,	pois	o	conhecimento	sobre	as	apropriações	e	repercussões	dessas	iniciativas	
locais, ainda eram e são restritas.

Levantamentos	mais	 recentes	mostram	um	quadro	de	expansão	dos	 sistemas	de	avaliação	externa.	
Brooke,	Cunha	e	Faleiros	(2011)	afirmam	que,	no	ano	de	2011,	19	Estados	da	Federação	possuíam	sistemas	
de avaliação. Análises desses autores indicam que esse tipo de ação na área educacional tem consolidado e 
aprimorado os processos de produção, análise e divulgação dos dados, especialmente por aqueles Estados 
que	acumulam	experiências	no	campo	das	avaliações	externas,	como	Ceará,	Minas	Gerais	e	São	Paulo.

Destacamos	que	o	Estado	do	Espírito	 Santo	assume	essas	novas	diretrizes	para	a	gestão	pública	
educacional a partir dos anos 2000, ao criar o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo 
(Paebes).	Esse	processo	de	mudança	e	ênfase	em	ações	baseadas	em	resultados	de	avaliações	externas	
será	discutido	nos	próximos	tópicos	desse	artigo	com	o	objetivo	de	compreender	implicações	dessas	novas	
ações	de	gestão	no	contexto	das	escolas	e	de	seus	profissionais.	A	seguir,	contextualizaremos	o	Paebes	e	
na sequência discutiremos como esse programa impacta o trabalho educativo de professores, pedagogos e 
diretores.

Avaliação externa na educação básica do Espírito Santo

A	adoção	da	avaliação	externa	na	educação	do	Espírito	Santo,	 como	política	pública,	 com	ações	
sistemáticas	e	regulares	de	levantamentos	de	dados	no	contexto	escolar	para	fins	de	gestão	administrativa	
e	pedagógica,	começou	em	2008.	Contudo,	é	importante	mencionar	que	ações	anteriores,	gestadas	desde	o	
ano 2000, colaboraram para essa versão recente do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito 
Santo (Paebes). O histórico dessa trajetória pode ser compreendido a partir de fontes documentais produzidas 
pela Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (Sedu), que registram que a proposta do programa de 
avaliação,	inicialmente,	limitava-se	a	“Avaliar	o	desempenho	da	rede	pública	estadual	de	ensino	fundamental	
e	médio”	(Espírito	Santo/Sedu,	1999,	p.	13).	A	primeira	aplicação	de	avaliação	externa	ocorreu	em	turmas	
denominadas	de	bloco	único1. Foram aplicados dez modelos de cadernos de provas e questionários a 
estudantes,	professores	e	diretores	de	76	municípios	capixabas.	Antes	da	aplicação	dessa	avaliação,	a	Sedu	
realizou	vários	eventos,	como	oficina	de	produção	de	itens	de	prova	de	Língua	Portuguesa	e	Matemática	para	
professores	que	atuavam	no	bloco	único,	pré-testagem	desses	itens	em	turmas	dos	municípios	de	Viana	e	
Serra (municípios que integram a região da Grande Vitória), reunião de sensibilização da comunidade escolar 
sobre	a	importância	da	avaliação	externa,	dentre	outros	eventos	relacionados	com	a	temática.

Em	2004	ocorreram	aplicações	de	provas	de	Língua	Portuguesa	e	Matemática	para	as	turmas	de	4ª	e	8ª	série	
do ensino fundamental da rede urbana de ensino estadual e da rede municipal de Vila Velha. Também foram 
avaliadas	turmas	de	1º	ano	do	ensino	médio	da	rede	estadual	nas	disciplinas	Língua	Portuguesa,	Matemática,	
Química,	Física	e	Biologia.	Essas	ações	mostram	diferentes	atividades	relacionadas	com	a	avaliação	externa,	
porém	são	registradas	aplicações	de	provas	apenas	em	dois	momentos.

A	partir	do	ano	de	2008,	esse	caráter	pontual	de	aplicação	de	testes	se	modificou,	pois	o	Paebes	passou	
por	 reconfigurações	e	ganhou	novo	 formato	de	organização.	Esse	ano	pode	ser	considerado	um	marco	
na	consolidação	de	ações	para	a	qualificação	e	ampliação	da	avaliação	externa	no	Espírito	Santo.	Com	
a	finalidade	de	aprimorar	a	sistemática	de	avaliação,	a	Secretaria	Estadual	de	Educação	firmou	parcerias	
com	várias	instituições,	dentre	elas	–	e	a	mais	duradoura	–	a	Universidade	Federal	de	Juiz	de	Fora	(UFJF),	

1 Conforme lemos em Dias (2013, p.12), o termo bloco único designa projeto que propôs a reorganização dos “[...] dois primeiros 
anos do ensino fundamental das escolas públicas estaduais e municipais do Espírito Santo, eliminando a retenção – reprovação – na 
primeira série, com o objetivo de garantir dois anos para a alfabetização das crianças”.
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representada	pelo	Centro	de	Políticas	Públicas	e	Avaliação	em	Educação	(Caed).	Essa	parceria	iniciou	em	
2009,	foi	renovada	em	2012	e	continuou	com	novo	contrato	firmado	em	2016.	Por	meio	do	Caed,	o	programa	
realizou	ações	anuais	de	levantamento	de	dados	sobre	as	aprendizagens	dos	estudantes	das	redes	públicas	
(estadual	e	municipal)	e	 também	de	escolas	particulares	que	firmam	convênio	de	cooperação	 técnica.	 
O	público-alvo	das	avaliações	do	programa	são	alunos	matriculados	no	5º	ano	e	9º	ano	do	ensino	fundamental,	
bem	como	alunos	do	3º	ano	do	ensino	médio.

No	campo	da	alfabetização,	o	programa	assumiu	características	específicas	e	é	denominado	de	Paebes-Alfa.	
Tem	por	objetivo	avaliar	aprendizagens	das	crianças	matriculadas	em	turmas	do	ciclo	de	alfabetização	(1º,	2º	
e	3º	ano)	nas	áreas	de	Língua	Portuguesa	e	Matemática.	Em	turmas	de	1º	ano,	são	aplicadas	duas	avaliações.	
A primeira é denominada avaliação de entrada ou primeira onda, que ocorre, geralmente, no primeiro 
trimestre letivo. Conforme documentos orientadores do programa, essa primeira avaliação visa a diagnosticar 
os conhecimentos prévios das crianças em Leitura, Escrita e Matemática. A segunda avaliação, denominada 
de saída ou segunda onda, tem por objetivo avaliar aprendizagens dos alunos a partir do processo de ensino 
e,	comumente,	é	aplicada	no	terceiro	trimestre.	Em	turmas	de	2º	e	3º	ano,	conforme	informam	documentos	
do	programa,	são	realizadas	somente	as	avaliações	de	saída	com	o	objetivo	de	identificar	a	evolução	das	
aprendizagens	das	crianças	e	produzir	informações	que	possam	subsidiar	intervenções	pedagógicas.

Os	fundamentos	do	programa	justificam	que	as	aplicações	dessas	avaliações	desde	o	início	da	alfabetização	
são	necessárias	para	que	a	gestão	pública	possa	verificar	a	qualidade,	a	extensão	e	a	intensidade	do	ensino	
ofertado pelas escolas. Também destacam o caráter formativo dos testes, uma vez que produzem diagnósticos 
da	realidade	educacional	que	possibilitam	ações	futuras	em	termos	de	políticas	públicas	ou	diretamente	na	
gestão ou ensino das escolas.

Em levantamento realizado no período entre 2008 a 2012, que se refere à primeira fase de atuação do 
Caed	no	contexto	das	ações	do	Paebes-Alfa,	por	meio	de	estudo	de	caso,	nota-se	aumento	significativo	de	
municípios	participantes.	No	primeiro	ano,	apenas	cinco	cidades	fizeram	adesão	ao	Paebes-Alfa.	Contudo,	
em	2012,	setenta	e	cinco	municípios	firmaram	convênio	de	cooperação	técnica	com	a	Sedu/ES.	Em	termos	
da rede privada, o programa agregou entre 23 e 29 escolas no período de 2010 a 2012. Esses dados mostram 
que a avaliação do Paebes-Alfa atinge quase todos os sistemas municipais de educação do Espírito Santo, 
que	 totalizam	78.	Também	demonstram	que	o	Paebes-Alfa	acontece	em	grande	número	de	classes	de	
alfabetização	e,	portanto,	envolve	expressivo	contingente	de	crianças	e	profissionais	das	escolas,	pois	em	
2012 foram aplicadas mais de cento e cinquenta mil testes.

Ganha	destaque	nesse	quantitativo	de	2012,	o	número	de	avaliações	aplicadas	nas	 redes	municipais	
que	atingiu	cerca	de	cento	e	vinte	mil	avaliações	para	crianças	entre	6	e	8	anos	de	idade.	Esses	números	
evidenciam	que	a	base	de	dados	do	Paebes-Alfa	é	composta	prioritariamente	com	informações	sobre	a	
educação	ofertada	pelos	municípios,	embora	o	programa	seja	exclusivamente	patrocinado,	em	termos	de	
seus	recursos	financeiros,	pelo	governo	estadual.	Diante	dessas	diferenças	entre	quem	fornece	os	dados	e	
quem	promove	a	gestão	do	programa,	podemos	indagar:	Como	as	ações	de	avaliação	impactam	o	trabalho	
educativo	das	escolas?	No	próximo	tópico	exploraremos	e	desenvolveremos	análises	sobre	essa	questão.

Impactos da avaliação externa em escolas capixabas de Ensino Fundamental

Para	desenvolver	discussões	sobre	impactos	da	avaliação	externa	em	escolas	capixabas,	privilegiaremos	
dados	de	pesquisa	produzidos	a	partir	de	ações	do	Paebes-Alfa,	desenvolvidas	em	quatro	unidades	de	
ensino	fundamental	de	um	dos	municípios	com	maior	experiência	no	programa,	por	meio	de	um	estudo	de	
caso.	Esse	município	integra	a	região	metropolitana	de	Vitória	(ES),	possui	a	maior	rede	pública	de	ensino	
dessa etapa de escolarização e o segundo maior contingente populacional dessa microrregião do Estado, 
conforme	informações	de	2015,	publicadas	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatísticas	(IBGE/Cidades).	
Destacamos que apresentaremos os dados e organizaremos nossas análises a partir de dois focos: impactos 
produzidos	a	partir	da	aplicação	das	avaliações	do	programa	e	impactos	da	divulgação	dos	resultados	do	
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Paebes-Alfa.	Atentar	para	esses	dois	momentos	da	avaliação	contribui	para	compreendermos	como	as	ações	
do programa afetam as práticas educativas desenvolvidas nas escolas.

Em	relação	à	aplicação	das	avaliações	do	Paebes-Alfa,	os	dados	evidenciam	alterações	na	dinâmica	de	
trabalho	dos	profissionais.	O	programa	ao	estabelecer	um	calendário	de	aplicação	das	duas	edições	anuais	de	
provas, envolve várias instâncias dos sistemas educativos. Inicialmente os gestores do município participam 
de evento para ter ciência das normas de organização e preparação para a aplicação dos testes. Esse tipo de 
evento,	em	2012,	foi	realizado	pela	equipe	responsável	pela	execução	do	programa,	o	Caed,	que	informava	
aos	gestores	municipais	as	normas	de	funcionamento	das	aplicações	das	provas.	Estes	por	sua	vez	deveriam	
repassar	as	regras	e	preparar	toda	a	sua	equipe	de	profissionais,	com	especial	atenção	para	pedagogos	e	
professores, contudo precisavam envolver também os diretores das unidades de ensino.

Esse movimento de socialização das regras de aplicação das provas, em nível municipal, provocava uma 
série	de	ações	como	encontros	com	os	diretores	e	com	os	pedagogos	das	escolas.	Estes	por	sua	vez	assumiam	
a responsabilidade de realizar momentos de orientação com os professores, bem como organizar as unidades 
de	ensino	de	forma	a	priorizar	a	aplicação	das	provas	do	programa.	Essa	priorização	remetia	a	ações	prévias	
de alteração dos horários das aulas e do recreio das crianças, a troca de professores por turma, e também uma 
reorganização	dos	espaços	da	sala	de	aula,	como	retirada	de	cartazes	e	alinhamento	das	carteiras	em	filas.

Diante	dessas	indicações,	os	professores	regentes	demonstravam	preocupação	em	atender	as	exigências,	
especialmente porque eram observados por profissionais da Secretaria Municipal de Educação que 
compareciam as escolas para acompanhar a aplicação dos testes. Sobre esses momentos dos testes do 
Paebes-Alfa,	professores	entrevistados	na	pesquisa	afirmaram:

(...)	entra	e	depois	vai	embora...	a	gente	começa	com	outras	situações	na	sala	de	aula...	não	é	uma	

coisa	que	fica...	é	um	movimento	que	assopra...	tira	todo	mundo	do	lugar...	gera	aquele	desconforto	

(...) mas depois volta a nossa rotina... do dia a dia (PROFESSORA JÚLIA, DC, 28-6-2012).2

(...) na verdade eu não gosto muito... porque eu não conheço as crianças... eles já estão acostuma-

dos com uma determinada postura da professora... e com uma determinada fala... determinada 

didática... modo de falar... (...) então eu acho que isso atrapalha... atrapalha tanto pra mim... e mais 

pra eles ainda... (....) eu acho ruim isso...

Não ((é confortável))... porque ali... eu não sei a necessidade do menino... não sei se aquele menino 

está me entendendo... da maneira que eu estou falando... eu acho ruim trocar de professor...(...) 

olha... pra falar a verdade... é um dia mais cansativo... nesse dia... além de você estar lidando com 

uma	turma	que	não	é	a	sua...	você	fica	direto...	duas	horas...	você	não	tem	intervalo...	porque	você	

tem	de	passar	de	uma	((questão))	para	outra...	isso	é	cansativo...	porque	a	prova	é	muito	extensa	

(...) e ainda tem formulários para preencher (...) a gente tem que ter muita atenção... e isso desgasta 

(PROFESSORA ALICE, DC, 31-7-2012).

Esses	relatos	indicam	que	as	avaliações	do	Paebes-Alfa	eram	carregadas	de	tensões	e	insatisfações	dos	
profissionais.	Essas	manifestações	estavam	relacionadas	a	questões	burocráticas	do	programa,	como	registro	
de formulários, organização dos documentos, dinâmica e tempo de aplicação, assim como da ordem da 
interação	com	os	alunos.	Outras	formas	de	reação	também	foram	explicitadas	pelas	crianças,	por	meio	de	
reclamações	verbais	e	comportamentos	de	subversão	as	regras,	especialmente	quanto	à	comunicação	entre	
elas e o registro aleatório de respostas no instrumento de avaliação, conforme observamos em eventos 
registrados no trabalho de campo realizado em sala de aula, nos momentos de aplicação das provas.

2 O Trabalho de transcrição de textos orais produzidos na pesquisa tomou como referência as normas propostas por Fávero, Andrade 
e Aquino (2005)
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Esses	 impactos	do	Paebes-Alfa	 também	 foram	 reafirmados	por	vários	outros	profissionais	da	 rede	
pesquisada,	quando	responderam	questionário	sobre	as	repercussões	das	avaliações	do	programa	na	escola.

O Paebes-Alfa causa tensão aos alunos e professores, mudança de rotina de forma desconfortante 

na escola e não tem acrescentado no desenvolvimento do aluno (AAST, 2012).3

Para	mim	esta	avaliação	não	trouxe	grandes	contribuições	para	a	prática	dos	professores.	A	meu	

ver,	esta	avaliação	apenas	deixa	nos	professores	uma	angústia	maior,	pois,	querendo	ou	não,	fica	

sempre a ansiedade em relação aos resultados (CFS, 2012).

O material, a elaboração, o transtorno para as crianças que têm outro professor com o qual não 

têm	ligações	afetivas,	gerando	insegurança.	O	material	não	corresponde	ao	de	uso	diário,	isso	

desestabiliza	o	aluno.	Textos	que	não	correspondem	aos	vivenciados	por	eles,	tipos	de	grafia	(nós	

usamos	caixa-alta)	os	textos	têm	todo	tipo	de	grafia.	Muito	fora	da	realidade	do	1º	ano	(LHBS,	2012).

Fez desenvolver na equipe alfabetizadora uma preocupação maior na elaboração de atividades 

diversificadas	que	imitam	o	modelo	da	avaliação	(mecânica,	repetitiva	e	tradicional)	(DNRC,	2012).

Além	de	ser	um	exame	que	mostra	o	nível	de	aprendizado	dos	alunos,	prepara	os	mesmos,	levan-

do-os a pensar com as provas objetivas. Ou seja, de forma mecânica e tradicional. Esse programa 

Paebes-Alfa força o alfabetizador a se preocupar com o ensino e elaboração de atividades (si-

milares à prova) (EPEGA, 2012).

Esses	extratos	sinalizam	que	as	avaliações	do	programa	tem	efeito	prolongado	na	dinâmica	escolar.	
Notamos	indicações	relacionadas	com	a	dimensão	pedagógica,	pois	as	avaliações	geravam	preocupações	
nos professores que os levavam a realizar atividades que consideravam similares às apresentadas nas provas 
do programa. Sobre esse tipo de repercussão, o diálogo com os professores das quatro unidades pesquisadas, 
apontaram	detalhes	de	como	esse	processo	de	incorporação	da	avaliação	externa	ocorria	na	dinâmica	do	
trabalho educativo.

Pesquisadora: (...) para a realização da prova você faz alguma atividade preparatória com as 

crianças?

Alice:	olha...	esse	ano...	como	a	gente	não	recebe	nada	antes...	a	gente	tira	das	experiências	dos	

outros anos... então o que a gente faz... a gente sabe das atividades que têm lá ((na prova))... como 

identificar	o	texto...	qual	o	assunto	do	texto...	então	a	gente	já	vai	colocando	atividades	assim...	

parecidas...	pra	eles...	antes...	para	quando	chegar	no	dia	da	prova...	eles	não	sintam	((dificuldades))	...

Pesquisadora:	você	faz	essas	atividades	próximas	ao	dia	da	prova?

Alice: não... é ao longo do ano... porque a gente já sabe o que vai cair ((na prova))... então a gente 

já coloca (PROFESSORA ALICE, DC, 31-7-2013).

Cleo: geralmente nos organizamos para isso... no ano passado nós pedimos pra fazer um tipo... 

pré-vestibular... nós pedimos pra tá montando... tipo um caderninho de atividades... eu sou a favor 

que faça... mas fazer com uma certa antecedência... pra gente ver o que não está bem... pra tentar 

mudar... e não pra gente fazer... assim... fez hoje... e depois de amanhã... é a prova ((do Paebes-Al-

fa))... assim não dá para fazer intervenção...

3 A sequência de letras apresentadas em cada trecho de enunciados corresponde às letras iniciais dos nomes dos professores.
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Pesquisadora:	e	como	era	essas	atividades	que	vocês	fizeram?

Cleo: era tipo as da prova... devido a gente ter conhecimento da prova... e como a gente viu agora 

nos	livros	didáticos...	retângulos...	com	letras...	números...	ou	outros	sinais...	pedindo	para	circular	

letras... ou marcar só o quadro que contenha só letras... (...) quando a gente monta... a gente tenta 

montar do que a gente lembra do que é cobrado (PROFESSORA CLEO, DC, 26-6-2012).

Maria:	no	ano	passado...	nós	pedimos	à	pedagoga...	o	que	nós	fizemos	foi...	pegamos	a	provinha	

brasil...	que	tem	na	escola...	pegamos	as	questões...	fizemos	cópias...	para	fazer	um	simulado...	para	

os meninos terem um primeiro contato para fazerem o paebes...

Pesquisadora: e no decorrer do ano?

Maria:	então...	depois	do	paebes...	e	como	no	primeiro	ano...	tem	a	ficha	avaliativa...	com	os	cri-

térios... com os objetivos... então começamos a pensar sobre isso... porque está tudo interligado... 

(...) eu e minhas colegas do primeiro ano... ((planejamos atividades))... e a gente já sabe... há isso 

vai vir cobrando no paebes... e então as crianças precisam ter... então a gente passou a ter esse 

olhar (PROFESSORA MARIA, DC, 19-7-2012).

Pesquisadora: como acontece essa avaliação em termos de organização da escola?

Luzia: olha só... todo ano muda professor na escola... quando chega perto da prova... que a gente 

recebe o material de aplicação... a pedagoga senta com os professores... estuda aquele material 

para aplicação... mas a maioria já está ciente de como é a prova... aí a gente tenta pegar algum 

material do ano passado... uns modelos de provas... para gente aplicar antes... para o aluno ter 

uma noção... e não se assustar no dia (DIRETORA LUZIA, DC, 28-6-2012).

Esses	relatos	mostram	que	as	várias	experiências	com	as	ações	do	Paebes-Alfa	e	também	com	outras	
avaliações	externas,	 como	a	 citada	Provinha	Brasil,	 ofereciam	aos	profissionais	 conhecimentos	que	
subsidiavam	ações	de	adequações	às	exigências	impostas	pelos	sistemas	de	avaliações.	Entendemos	que	
especialmente os eventos de aplicação das provas do programa apresentavam potencial para induzir os 
profissionais	a	adotarem	ações	didáticas	no	sentido	de	atender	às	demandas	das	avaliações	do	Paebes-Alfa.

O	potencial	 indutor	das	avaliações	parece	ser	 intensificado	em	períodos	próximos	ao	calendário	de	
aplicação	dos	 testes,	 contudo	não	fica	 restrito	a	esses	momentos,	 conforme	podemos	apreender	dos	
enunciados	dos	profissionais.	É	interessante	notar	ainda	que	esse	fenômeno	tem	sido	recorrente	em	sistemas	
de	avaliações	externas,	pois	esse	tipo	de	repercussão	também	foi	identificado	por	Souza	e	Arcas	(2010),	em	
estudo	realizado	sobre	o	Saresp	no	contexto	das	escolas.	O	estudo	de	Ravich	(2011)	também	confirma	esse	
movimento de preparação para as provas e o comprometimento do tempo de aprendizagem dos alunos 
com	atividades	que	reiteram	o	modelo	das	avaliações	externas.	Esses	indícios	demonstram	que	as	avaliações	
externas	podem	induzir	os	sujeitos	da	escola	a	realizarem	ações	na	direção	de	produzir	resultados	mais	
satisfatórios e assim atestar a melhoria da qualidade de educação anunciada pelo programa.

No	entanto,	quando	acompanhamos	a	dinâmica	de	divulgação	dos	resultados	das	avaliações,	registramos	
repercussões	diferenciadas.	É	importante	destacar,	que	a	Secretaria	Municipal	de	Educação	ao	receber	os	
resultados da instância estadual gestora do programa, encaminha para cada unidade de ensino os respectivos 
resultados	das	avaliações.	Nesse	encaminhamento,	os	gestores	municipais	 reafirmam	as	proposições	
constantes nos pressupostos do Paebes-Alfa e salientam que os resultados devem ser divulgados com toda 
a comunidade escolar, em especial com os professores, para que estes possam conhecer, apropriar e utilizar 
os	dados	em	intervenções	pedagógicas	para	melhorar	o	ensino.

Apesar	dessas	recomendações	a	recepção	dos	resultados	pelos	profissionais	das	escolas	assumem	outras	
tendências.	Segundo	relatos	a	divulgação	dos	resultados	não	geram	impactos	significativos	na	rotina	da	sala	
de	aula,	conforme	verificamos	nos	extratos	a	seguir:
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Luzia:	os	profissionais	((aplicam	as	provas))...	mas	eu	acredito...	que	eles	não	se	importam	muito	

com a questão dos resultados... porque... fazemos as provas... mas os resultados... não são olhados 

numa forma de melhorar... ou não... por mais que a gente fale... a nota está assim... mantemos a 

média do ano passado... eu na gestão... observo que os resultados não são assumidos não... da 

forma como deveria ser... não são assumidos (DIRETORA LUZIA, DC, 28-6-2012).

Sara: quando a escola recebe o resultado... acontece uma reunião... onde é passado o índice... para 

os professores e pedagogos... e quando tem a reunião de pais... ela ((diretora)) coloca nos slides 

para a comunidade... para a comunidade ter ciência (...)

Pesquisadora: qual é o papel do professor nessa avaliação... qual é o seu papel?

Sara: nenhum... eu não consigo me envolver... eu não consigo ter ligação... porque é uma ava-

liação que vem pronta... que eu não tive envolvimento nenhum... que chega pra mim... eu tenho 

que	acatar...	e	seguir	as	normas...	eu	nem	vejo	as	avaliações	das	crianças...	pra	saber	como	ficou...

Pesquisadora:	e	os	resultados	quando	chegam...	tem	da	sua	turma...	passam	especificamente	pra	

você...	como	é	isso...	por	exemplo...	esse	resultado	que	chegou	em	maio...	foi	da	aplicação	do	ano	

passado (2011)... esses alunos não estão com você mais... esses resultados chegam pra você?

Sara: chegam... chegam pra mim... dos alunos que foram meus...

Pesquisadora: e esses resultados são passados só para você... ou também para o outro professor?

Sara:	não...	fica	aqui	na	mesa...	pra	todo	mundo	olhar...

Pesquisadora: então você olha?.

Sara: é.. eu só olho...

Pesquisadora: e os resultados dessa prova ((1ª onda)) quando chegar?

Sara: aí já foi... o trabalho já aconteceu... então serve só como informativo dos resultados... não 

serve para mais nada... (PROFESSORA SARA, DC, 20-6-2012).

Esses	enunciados	explicitam	a	subutilização	dos	resultados	das	avaliações	pelos	professores	e	indicam	
que a questão fator tempo entre a aplicação e o retorno dos resultados foi um aspecto comprometedor para 
uma	utilização	mais	efetiva.	Além	disso,	a	pesquisa	mostra	que	os	profissionais	evidenciam	desafios	para	
compreender/interpretar	os	resultados	do	programa	no	contexto	do	trabalho	pedagógico.	Nesse	sentido,	
uma	das	pedagogas	entrevistadas	afirma:

Leda: (...) há uma preocupação da secretaria (municipal de educação)... depois da aplicação... quan-

do chega o resultado... que é para observar... fazer um link desses resultados... com os descritores... 

que são trabalhados... pra ver se a escola está trabalhando... o que precisa ser reforçado... mas eu 

vou ser franca com você... eu ainda não consegui fazer esse trabalho do jeito que é esperado...

Pesquisadora:	a	secretaria	pede	um	trabalho	específico	com	esses	resultados?	(...)

Leda: isso... (...) eu tive acesso aos resultados... eu olhei os resultados... eu lí os resultados... mas eu 

não	fiz	nenhuma	ação	com	os	professores	com	esses	resultados...	eu	sempre	disponibilizo...	eu	

sempre informo aos professores da escola...( ...) mas na verdade... eu não sei fazer o trabalho... eu 

não sei pegar esse resultado... e trazer para o dia a dia da escola... eu não sei fazer isso... fazer uma 

leitura... lá na (na outra escola que trabalho) acho que eu já estou conseguindo avançar... porque 

eu já estou quatro anos seguidos... e lá o grupo da tarde não troca tanto... apenas uma sala de 

aula que troca o professor... todas as outras (salas) os professores são efetivos... então eu tenho 

seis regentes que são da escola... então tem uma continuidade... então nós estamos construindo 

algumas coisas... ainda muito básicas... eu ainda não cheguei nesse ponto de conseguir chamar 

a atenção dos professores para essa questão dos descritores... desse trabalho das habilidades 

que	são	esperadas...	enfim...	eu	não	consigo	traduzir	com	eles	para	o	dia	a	dia...	os	resultados	

do	Paebes	ficam	mais	como	uma	informação...	a	escola	está	nesse	cenário...	dentro	do	estado...	
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dentro do município...

Pesquisadora: a título de situar nesse panorama...

Leda:	é	exatamente...

Pesquisadora:	então	aplica-se	a	prova...	informa-se	os	resultados...	fica	nessa	dinâmica?

Leda:	basicamente	é	isso...	na	minha	experiência...	(PEDAGOGA	LEDA,	DC,	18-6-2012).

Essa subutilização dos resultados do Paebes-Alfa enunciada pelos sujeitos da pesquisa nos parece que era 
comum em outras redes de ensino e de conhecimento da instância gestora do programa, pois o site da Sedu 
registrou matéria de divulgação seminário de Avaliação com o tema O uso dos resultados do Paebes para 
a qualidade da educação. Segundo a matéria, o objetivo do evento consistia na difusão de conceitos sobre 
avaliação de sistemas educacionais e a demonstração de como utilizar esses resultados. Assim, podemos 
inferir	que	a	apropriação	dos	resultados	das	avaliações	pelas	unidades	de	ensino	era	motivo	de	preocupação	
também da instância estadual, responsável pelo programa.

Podemos apreender ainda que os dados relacionados à divulgação dos resultados do Paebes-Alfa apontam 
que	os	profissionais	ligados	a	gestão	do	sistema	e	das	unidades	de	ensino	foram	os	que	demonstraram	maior	
preocupação	quanto	ao	tratamento	das	informações,	porém	isso	não	ocorria	com	a	mesma	intensidade	com	
os	professores	que	eram	os	responsáveis	por	promover	essa	apropriação	no	contexto	da	sala	de	aula.	Assim,	
notamos	que	as	avaliações	e	os	resultados	do	Paebes-Alfa	impactavam	professores	e	gestores	de	forma	
diferenciada,	mas	em	geral	as	ações	do	programa	provocavam	tensões,	preocupações	e	expectativas	a	todos	
os	profissionais	das	escolas.

Considerações finais

Concluímos	esse	texto	com	a	compreensão	de	que	a	adesão	a	políticas	de	gestão	educacional	baseada	
em evidências e resultados, especialmente por meio da implantação de sistemas de avaliação em larga 
escala,	 teve	 forte	atuação	do	governo	brasileiro	no	 sentido	de	promover	 condições	 legais,	 técnicas,	
financeiras	e	de	flexibilização	de	regras	para	favorecer	parcerias	público-privadas.	Desse	modo,	a	partir	
da década de 1990, notamos o apoio do governo federal na promoção e criação de sistemas de avalição 
educacional em instâncias locais (estados e municípios), como foi o caso do Paebes no Espírito Santo. Essas 
ações	que	visam	controlar	os	sistemas	educativos	tem	potencial	para	gerar	tensões	e	preocupações	nos	
profissionais	das	escolas,	contudo	não	apresenta	evidências	consistentes	que	demonstram	melhoria	da	
qualidade de ensino.

Segundo	Freitas	(2016)	as	ações	de	implantação	dos	sistemas	de	avaliações	externas	integram	estratégias	
de privatização da educação adotadas pelos reformadores empresariais cuja base está na articulação de 
elementos como responsabilização e meritocracia. Freitas (2016) sistematiza severas críticas a esse tipo de 
política e advoga que é necessário, pela via de evidências de pesquisas, problematizar teses de que resultados 
de	avaliações	atestam	a	qualidade	da	educação,	bem	como	as	formas	de	utilização	desses	resultados	para	
justificar	diferentes	ações	de	privatização	do	ensino	público,	em	curso	no	Brasil.	Nos	alinhamos	a	proposições	
dessa natureza e concordamos que é necessário pensar a qualidade da educação para além dos limites de 
testes, pois estes provocam um estreitamento curricular, além de propiciar o comprometimento do tempo 
de	aprendizagem	dos	estudantes	com	preparações	para	as	provas,	conforme	visualizamos	nos	 impactos	
gerados	pelo	Paebes-Alfa	no	contexto	de	escolas	capixabas.

Como	alternativa	para	contrapor	a	lógica	de	responsabilização	dos	profissionais	da	escola,	adotada	pelos	
reformadores	pela	via	das	avaliações	externas,	apostamos	no	germe	da	articulação	coletiva	dos	educadores,	
que	podem	embasar	suas	contraposições	em	evidências	científicas	que	questionam	a	 tese	da	noção	de	
qualidade da educação com base em resultados de provas, podendo construir outra noção de boa educação 
que coloque em evidência a totalidade do fenômeno da qualidade da alfabetização que dialoguem com os 
interesses	de	estudantes,	profissionais	da	educação	e	familiares.
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Formação continuada de professores alfabetizadores:  
a voz docente como princípio formativo

Elaine Constant 1

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo: O	objetivo	desse	 trabalho	é	analisar	os	conflitos	existentes	entre	a	 teoria	e	prática	apresentados	
nos encontros presenciais na formação continuada de professores alfabetizadores do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) em dois municípios do estado do Rio de Janeiro: Nova Friburgo e São José de 
Ubá.	Para	análise	foram	utilizados	os	questionários	e	os	“relatos	de	experiência”	produzidos	por	alfabetizadores.	
Esse material mostrou os desdobramentos de uma política educacional como o distanciamento entre a teoria e a 
prática,	ou	vice-versa,	o	que	reflete	também	um	possível	distanciamento	entre	a	Universidade	e	a	Escola	Básica.	
Para	os	professores	há	um	incômodo	com	algumas	propostas	de	formação,	pois	se	sentem	meros	executores	de	
técnicas ou métodos que correspondem a uma teoria que está em evidência. Contudo, uma nova proposta se 
confronta com as posturas políticas/pedagógicas concretas e historicamente sedimentadas nas escolas.

Palavras-chave:	Formação	continuada.	Políticas	públicas.	Alfabetização.

As	 informações	apresentadas	neste	estudo	 referem-se	a	questionários	 respondidos	por	professores	
alfabetizadores	do	município	de	Nova	Friburgo	e	“relatos	de	experiência”	enviados	pelo	município	de	São	José	
de Ubá à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)2. Estes materiais foram utilizados como possibilidades 
de estudos sobre a formação continuada para professores participantes do Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (Pnaic)3 no estado do Rio de Janeiro.

1 Professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
2 Foram utilizados nesse estudo os relatórios de trinta e seis (36) alfabetizadores do município de Nova Friburgo e vinte (20) relatos de 

experiência de São José de Ubá. Esse material compõe o acervo do Pnaic da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estão melhor 
desenvolvidos em dois trabalhos de Iniciação Científica.

3 O Pacto é um programa governamental apoiado pelo Ministério da Educação (MEC). O governo federal, do Distrito Federal, estadual 
e municipal em um movimento de cooperação, têm por objetivo principal, garantir que crianças, estudantes dos sistemas públicos, 
até o terceiro ano do ensino fundamental, obtenham o domínio suficiente para as práticas de leitura e escrita. Ele surge objetivando 
fortalecer as novas perspectivas para a alfabetização no ensino público.
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O	objetivo	desse	trabalho	é	analisar	os	conflitos	existentes	entre	a	 teoria	e	prática	evidenciados	nos	
encontros presenciais na formação continuada para professores alfabetizadores em dois municípios do estado 
do	Rio	de	Janeiro.	O	cotejo	desse	material	auxilia	na	percepção	acerca	da	criação	de	formas	de	pensamentos	
que disputaram um espaço de conquista de ideias diante de uma realidade que apresentava maior espaço de 
liberdade,	uma	vez	que,	tanto	os	relatos	quanto	os	questionários,	retratam	as	diferentes	direções	de	diálogos	
travados nos espaços de formação presencial, nos quais os professores avaliaram a própria prática, como 
também	refletiram	sobre	o	processo	formativo.

Segundo os alfabetizadores, as políticas educacionais não levam em consideração as vivências dos 
professores.	De	certo	modo,	isto	explicaria	a	insegurança	de	alguns	professores	para	lidar	com	a	alfabetização,	
cujo	“governo”	impõe	regras	e	obrigações,	que	consequentemente	não	evidenciam	rumos	e	metodologias	a	
seguir. De acordo com Carvalho (2012, p.112):

Quanto à questão das metodologias de alfabetização, sabemos que a posição das alfabetizadoras 

é delicada, pois, ao sabor das mudanças de governo e das equipes pedagógicas, são por vezes 

levadas a mudar seus procedimentos habituais, a adotar um novo referencial teórico, a trocar o 

certo pelo duvidoso.

O posicionamento acima sugere a seguinte indagação? O que pode o professor, diante das condições 
atuais em que o exercício do magistério público se dá? Essa é uma questão que foi apresentada por Lílian 
do Valle em seu livro A escola Imaginária em 1997 e é ainda fundamental para pensar, repensar e investigar 
sobre	as	condições	do	trabalho	dos	professores	alfabetizadores.	Fala-se	bastante	sobre	a	autonomia	da/na	
escola para encontrar o próprio caminho rumo a um ensino e uma aprendizagem de qualidade.

Entretanto,	nas	duas	últimas	décadas	a	autonomia	não	privilegia	as	análises	sobre	a	prática	docente,	
mas ao contrário, ignora-se o professor. O que pensa? De onde veio? Que formas de trabalhar são criadas 
diariamente?	Em	que	“acerta”?	Em	que	“erra”?	Em	que	pode	determinar,	ou	não	no	contexto	escolar?	Essas	
preocupações	não	entram	em	cena	na	criação	de	políticas	públicas	para	a	Educação.	É	importante	lembrar	
que, quando se fala em uma escola em que caibam todos, fala-se também de um lugar que comporte 
diferentes tipos de saberes, inclusive dos professores.

Tem-se	tomado	do	professor	seu	espaço	de	decisões.	O	que	o	professor	faz	de	sua	escola,	como	ele	pensa,	
como	ele	conduz	seu	processo	de	trabalho	na	prática?	Não	é	investigado	o	“como”	é	equacionado	na	sala	
de	aula.	Essas	reformas	não	são	discutidas	com	o	envolvimento	desses	profissionais.	Esse	silêncio	resulta	em	
algo	que	é	extremamente	importante:	o	que	não	se	faz	com	o	professor,	pode-se	fazer	contra	ele.

Para	 tanto	é	 imprescindível	 repensar	o	 “papel”	da	 teoria	à	prática	profissional	de	professores	e	a	
elaboração das políticas educacionais, já que esse não se reduz a uma simples aplicação. De acordo com 
Valle	(1997)	a	autonomia	sempre	foi	uma	das	temáticas	das	lutas	dos	professores,	mas	a	formação	profissional	
somente relacionada a discursos e teoria, equivale a uma estratégia adequada importância para a melhoria 
da	qualidade	de	Educação?	Isso	não	corresponderia	ao	financiamento	do	saber	por	meio	de	teorias	que	
levassem a privatização do saber docente? A autora ainda acrescenta:

E,	com	efeito,	a	instrução	só	se	faz	‘direito’,	e	só	se	faz	dever	da	esfera	pública,	em	virtude	de	um	

sentido	de	que	nenhum	estado,	até	aqui,	pôde	integralmente	se	revestir.	Da	educação	dita	‘pública’,	

os	profissionais	que	a	ela	de	dedicam	teriam	muito	a	se	orgulhar,	porque	ela	dá	testemunho	de	

uma	luta	constante	para	adequar	sua	tarefa	às	exigências	do	bem	comum;	mas	se	eles	também	a	

repudiam,	é	porque	hoje	o	‘público’	perdeu	totalmente	este	sentido,	tornando-se	sinônimo	de	um	

espaço destituído material e simbolicamente de qualquer competência, de qualquer relevância. 

E,	mais	ainda	são	as	autoridades	públicas	as	primeiras	a	dar	mostra	do	absoluto	descaso	a	que	

foi relegado. (p.107)
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Sabe-se que as teorias nem sempre são levadas à prática tal como foram planejadas e, à medida que 
são	transformadas	em	prática	social	ou	profissional,	surgem	outras,	algumas	vezes	contraditórias	ao	que	foi	
previsto	pelas	políticas	públicas.	Ao	propor	o	acesso	às	informações	contidas	numa	teoria,	pode-se	favorecer	
um	movimento	de	abandono	de	uma	determinada	concepção	teórica	vivenciada	pelos	professores,	deixando	
suas práticas alijadas de uma nova discussão sobre o conhecimento e, na opinião dos alfabetizadores, 
impondo outras.

Esse	processo	de	 “invisibilidade”	das	práticas	docentes	 foi	apresentado	nos	 relatos	de	experiência	e	
questionários dos alfabetizadores do Pnaic. Os professores se sentem pressionados ao lidar com uma 
burocracia	escolar.	Eles	veem	a	si	próprios	como	sendo	a	causa	do	“fracasso”	no	processo	de	alfabetização.	
Questionam a falta de conhecimento, além disso, alegam que carecem de um trabalho que mostre 
efetivamente bons resultados. Da mesma forma, a desvalorização do trabalho dos professores e a falta de 
apoio,	até	mesmo	dentro	das	instituições	de	ensino,	os	fazem	questionar	suas	próprias	capacidades.

O	 “despreparo”,	denunciado	pelas	professoras4, remete-nos a uma sequência de fatos, que levam à 
principal discussão: a descrença dos alfabetizadores em relação aos conhecimentos teóricos discutidos na 
Universidade.	A	pergunta	principal	seria:	Por	que	“demonizar”	os	conhecimentos	teóricos	e	valorizar	somente	
os saberes produzidos com a prática?

Esse cenário evidencia a falta de diálogo latente entre os representantes governamentais e os professores 
alfabetizadores.	Esses	profissionais	da	educação	raramente	acreditam	que	possam	realizar	um	trabalho	mais	
consistente, e que vá além do que é designado a eles, muitas das vezes, de forma arbitrária. Tal processo 
ainda é ampliado com o discurso que culpabiliza o professor, que, de acordo com Afonso (2000), advém de 
uma	série	de	avaliações	educacionais,	que	visam	vincular	a	crise	cotidiana	ao	fracasso	da	escola	pública.	
Logo, o Estado passa avaliar se as comunidades locais são realmente merecedoras de possíveis reformas por 
meio da meritocracia. Entretanto, sem a inclusão do professor é possível fazer uma reforma educacional por 
meio	de	algumas	políticas	públicas,	mas	não	uma	inovação	no	cotidiano	escolar.

Segundo	Afonso	 (2000),	 “alguns	estudos	 têm	sugerido	que	as	 reformas	não	estão	necessariamente	
orientadas para a resolução de problemas do campo educacional, embora essa possa ser a razão apresentada” 
(p. 56). As reformas teriam maior ligação com as crises econômicas e com o processo de legitimação comum 
nas	sociedades	contemporâneas.	Esse	processo	favorece	a	desprofissionalização	da	função	docente,	uma	
vez que os professores não podem coordenar os processos de ensino e aprendizagem.

Nesse sentido, para a compreensão sobre os problemas relacionados à prática de alfabetizar nos anos 
iniciais	é	indispensável	apreender	quais	são	os	motivos	que	dificultam	a	aproximação	mais	consistente	com	
a	especificidade	para	a	alfabetização	no	atual	cenário	pedagógico.	Assim,	é	fundamental	trazer	algumas	
perspectivas	dos	alfabetizadores,	pois	auxiliam	na	compreensão	dos	desafios	na	caminhada	profissional.

A partir de algumas respostas e relatos, retirados desse material empírico, foi possível traçar alguns 
questionamentos	acerca	das	demandas	que	envolvem	a	relação	com	altos	e	baixos	entre	a	teoria	e	a	prática.	
Com a análise das respostas, observa-se certo distanciamento entre a teoria e a prática, ou vice versa, o que 
reflete	também	um	possível	distanciamento	entre	a	Universidade	e	a	Escola	Básica.

Nesse trabalho, ao trazer os posicionamentos de alguns professores de São José de Ubá e Nova Friburgo, 
pareceu importante ponderar sobre a necessidade de anonimato dos nomes das professoras. Este silêncio 
sobre	a	identificação	do	nome	das	pessoas	envolvidas	no	estudo	se	pauta	justamente	na	ideia	de	que	o	
“diálogo	entre	a	Universidade	e	a	Escola	Básica”,	pode	converter-se	num	espaço	de	troca,	de	intercâmbio.	
Contudo,	a	exposição	sobre	as	 informações	dos	nomes	das	entrevistadas,	pode	decorrer	algum	tipo	de	
consequência – positiva ou negativa – para as professoras, bem como a suspeita de críticas, ou uma possível 
vigilância, de suas práticas pedagógicas.

4 Nesse estudo, utilizo os termos “professores” e “professoras”. No primeiro caso, considero que a rede pública, nos momentos de 
implantação de reformas, conta com a presença dos sexos feminino e masculino. No segundo, quando me refiro especificamente, 
de forma exclusiva à cidades investigadas e com predominância da presença feminina.
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É	importante	a	reflexão	sobre	a	importância	das	apropriações	acerca	das	concepções	teóricas	apresentadas	
pelas	políticas	públicas	pelos	professores.	É	sabido	que	tais	propostas	são	apresentadas	como	certezas,	ou	
soluções	ao	ato	de	educar.	Essas	conservam	o	valor	de	uma	verdade	universal,	restringindo	os	professores	
a	meros	executores	de	técnicas	ou	métodos	que	correspondem	a	uma	teoria	que	está	em	evidência.	Se	a	
essência	de	um	indivíduo	é	sempre	inacabada,	livre	e	criadora,	pois	está	sempre	em	construção,	pressupõe-
se que não há conhecimento a priori sobre o mesmo, que possa estar baseado em leis físicas ou universais. 
Portanto,	o	indivíduo	não	pode	ser	reduzido	a	um	“objeto”	da	ciência,	visto	que	a	capacidade	criadora	aponta	
para	um	início	do	entendimento	da	complexidade	dos	seres	humanos	e	não	num	limite	explicado	por	uma	
lógica	“pensada”	somente	pelo	conhecimento	científico.	Ao	considerarmos	a	possibilidade	da	autonomia	e	
da	singularidade,	torna-se	necessário	questionarmos	a	definição	do	que	chamamos	de	“teoria”.

Sabe-se	que	não	se	pode	abandonar	a	 interrogação	do	que	é	uma	“verdade”.	Supõe-se	que	seja	essa	
a	questão	essencial	para	refletir	a	 impossibilidade	de	responder	as	questões	relacionadas	à	 teoria.	Essa	
impossibilidade faz indagar: se não é permitido uma atitude relativa (tudo pode), também não é aceitável o 
mutismo (paro de me perguntar), então como lhe lidar com uma verdade provisória? Se os conceitos são mais 
do que metáforas não unívocas, como se comportar diante do imprevisto e da emergência do novo? Como 
posso	tratar	um	indivíduo	como	universal	se	admite	que	ele	seja	singular,	único	a	cada	vez?

As	indagações	acima	supõe	que	os	professores	possuem	concepções	próprias,	nas	quais	as	informações	
sobre	a	 realidade	são	criadas	por	cada	sujeito,	portanto	à	sua	maneira.	Tais	 informações	possuem	um	
correlato valorativo que poderá conduzir a uma ação comunicável à coletividade, melhor dizendo, para uma 
escola	e	seus	profissionais.	Isto	significa	teorizar	na	busca	dos	sentidos	das	singularidades,	propiciando-se	
a	partilha	de	criações	de	ideais	e	conhecimentos.	Castoriadis	(1987),	referindo-se	à	psicanálise,	aponta	que	
“a	análise	tenta	reencontrar	no	isto	individual	o	que	ultrapassa	o	indivíduo	e	representa	nele	o	universal”	 
(p. 43). Portanto, essa universalidade compreende sentidos compartilhados por um grupo de sujeitos e não 
um	pensamento	científico	dominante.

Percebe-se	que	o	intuito	de	veicular	novas	concepções	de	conhecimento	que	supostamente	deveriam	
ampliar o cabedal dos professores alfabetizadores e, consequentemente, afetar suas práticas, parece 
negligenciar ou desconsiderar os processos interativos entre o novo conhecimento e o anterior, presentes 
na concepção do professor sobre o que é conhecimento, bem como o peso dessa concepção docente como 
suporte de suas práticas pedagógicas.

Isso	pressupõe	analisar	a	constituição	de	uma	memória	pessoal	e	coletiva,	pois	é	assim	que	um	sujeito	
faz história, como participa das atividades coletivas e sociais que lhe ofereça a possibilidade de querer lutar 
e	de	se	“coletivizar”.	Desse	modo,	busca	nas	contradições	da	heterogeneidade	da	consciência	individual	as	
necessidades e os projetos constitutivos dos modos de pensar, sentir, querer e agir de uma época.

[...]	mas	o	que	chamamos	memória	não	é	a	fidelidade	a	um	passado	que	não	faz	mais	sentido,	

meramente acessório ou decorativo, e sim o ato de dotar, a cada momento, este passado de novas 

significações	–	ato	este	indissociavelmente	ligado	ao	processo	de	constituição	de	identidade.	(p.195)

Oferecer aos professores propostas pedagógicas para simples reprodução no âmbito escolar, além de 
redirecionar	as	práticas	docentes	por	meio	das	discussões	e	das	atividades	apresentadas,	sugerem	orientações	
que podem ocultar o desenvolvimento de uma cultura de controle e monitoramento da prática do professor.

Nesse sentido, a repercussão de uma nova proposta, se confronta com as posturas políticas já sedimentadas 
nas escolas e com suas práticas pedagógicas concretas, historicamente construídas. Assim, é preciso atentar 
para espaços de discussão que buscam situar o professor como sujeito transformador da realidade, mas, 
na	realidade,	impõem	limites	ao	pensar	e	agir	desse	profissional.	Percebe-se	que	há	momentos	em	que	as	
formulações	das	políticas	públicas	são	incorporadas	à	prática	da	sala	de	aula;	em	outros,	tais	formulações	são	
possivelmente abandonadas, pois não apresentam clareza ou não produzem o esperado. Algumas, inclusive, 
não chegam sequer a ser utilizadas.
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Assim, depreende-se que a análise dos sentidos produzidos por professores pode contribuir para o 
entendimento da implantação das políticas no campo educacional, uma vez que as propostas governamentais 
nem sempre são acolhidas pelo corpo docente, que ora burla, ora silencia, construindo táticas de resistência ao 
que está sendo implementado. Em outras palavras, a liberdade é uma prática, não uma mera ideia, intenção 
ou	afirmação.

Justamente essa compreensão de liberdade encaminhou as analises das respostas dos questionários e 
relatos	dos	alfabetizadores	do	Pnaic.	Observou-se	que	esses	profissionais	utilizaram	os	verbos	somar, trocar, 
auxiliar, acrescentar, relacionar, ajudar, entre outros. A todo o momento, os alfabetizadores evidenciaram 
que	o	Pnaic,	não	ignorou	seus	conhecimentos	prévios,	porque	“o	Pnaic	veio	com	certeza	para	somar.	Aprendi	
e	cresci	profissionalmente.	Mas	penso	que	também	não	devo	seguir	como	uma	receita.”	O	curso	não	veio	
com	“receitas”	prontas	prometendo	mudar	o	alfabetizador.	Ao	contrário,	estimulou	o	acréscimo	de	saberes	
existentes	entre	a	teoria	e	a	prática,	que	pretendiam	incentivar	a	compreensão	das	próprias	práticas.

Do ponto de vista dessa alfabetizadora, tornou-se uma tarefa árdua pautar-se na teoria em sua prática. 
O que deveria ser um norte ou uma solução provocava algumas discordâncias e poucos resultados. Parece 
que as diversas ciências, ligadas à educação escolar, recortam a prática docente e discente de tal maneira 
que	ficam	sem	saber	o	que	fazer	com	os	conhecimentos	alcançados	por	cada	uma	delas,	favorecendo	a	
impressão de um caos. Assim, os professores, ao buscarem conhecimentos que ajude nas práticas do dia 
a	dia,	se	deparam	com	uma	extensa	diversidade	que	se	mostra,	na	sua	grande	maioria,	antagônica.	Ainda	
de	acordo	com	os	autores,	três	fatores	explicam	esse	processo	de	rejeição	dos	professores	alfabetizadores	
seriam	eles:	a	inoperância	aparente	ou	real	de	práticas,	a	incompatibilidade	entre	as	teorias	e	por	último	a	
contrariedade	que	alimenta	a	crença	de	que	nenhuma	ciência	é	viável,	provocando	a	desconfiança	acerca	
dos conhecimentos na área da educação.

Essa	“desconfiança”	se	apresenta	na	análise	do	material	empírico	utilizado	nesse	estudo	e	se	mostrou	na	
excessiva	repetição	da	palavra	realidade.	Essa	expressão	foi	utilizada	insistentemente	pelos	professores	e	a	
palavra	representa	uma	categoria	de	análise	importante	sobre	as	interpretações	docentes	acerca	das	políticas	
educacionais e a formação continuada. Justamente a ação de trabalhar a alfabetização em consonância 
com	a	 “realidade”	dos	alunos	se	apresenta	como	uma	 inquietação	 importante	nos	 registros	produzidos	
pelos	professores.	Esses	profissionais	questionam	as	contradições	acerca	da	apropriação	do	conhecimento	
escolar em materiais didáticos e o desconhecimento das realidades vividas pelos estudantes pobres nos dois 
municípios do estado do Rio de Janeiro.

Para uma alfabetizadora, ao adentrar em uma instituição escolar, ela se vê obrigada a criar suas próprias 
práticas	e	adequá-las	de	acordo	com	a	realidade	do	aluno.	Há	uma	excessiva	valorização	por	parte	dos	
professores	em	relação	aos	elementos	externos	a	escola,	pois	sugerem	incertezas	para	lidar	com	eles.	Essa	
professora,	ao	se	indagada	sobre	a	reprodução	de	métodos,	deu	seguinte	resposta:	“utilizo	alguns,	mas	uso	
as minhas próprias estratégias de acordo com as necessidades e a realidade do aluno”.

A valorização da realidade escolar é uma temática recorrente atualmente no cenário pedagógico 
e	passou	a	ser	discutida	por	 influência	das	 transformações	históricas	e	políticas	ocorridas	na	Educação	
brasileira.	Com	ênfase	nas	formações	continuadas	no	estado	do	Rio	de	Janeiro,	percebemos	a	progressão	
dessas	discussões,	que	envolvem	além	dos	alunos	e	suas	demandas,	a	busca	por	melhorias	na	formação	do	
professor alfabetizador.

Considerando essa preocupação com a realidade, cabe dizer, com base nos estudos de Luckesi (2011), que o 
termo	realidade,	etimologicamente,	tem	sua	origem	na	palavra	latina	res,	que	significa	“coisa”,	um	dado	pronto,	
posto	à	nossa	frente.	Quando	se	trata	de	realidade,	menciona-se	à	configuração	das	coisas	que	se	delimita	
por meio de uma determinada percepção. Para o autor, a perspectiva na qual se vê algo, pode ser diferente 
de	outra	pessoa.	Esse	 fato	possibilita	a	produção	de	 interpretações	distintas,	ou	seja,	de	conhecimentos	
diferentes.	Desse	modo,	o	cotidiano	dos	professores	está	repleto	de	experiências	em	que	os	mesmos	dados	são	
interpretados	a	partir	de	perspectivas	diferentes,	com	“olhares”	distintos.	Essas	interpretações	têm	suas	bases	
em crenças diferenciadas sobre o mundo, a vida, os atos humanos e, especialmente, para a aprendizagem.
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Segundo Araujo (2015), essa insatisfação em relação às reais necessidades formativas do professor, se deve, 
no âmbito das políticas educacionais, ao esforço desses programas em implantar novas diretrizes pedagógicas. 
Porém,	a	resistência	contrária	dos	professores,	pressupõe	o	gasto	do	tempo	em	debates	aparentemente	
arbitrários,	que	não	buscavam	discutir	soluções	inerentes	a	todos.	Além	disso,	seria	importante	que	os	gestores	
adentrassem	as	escolas	a	fim	de	entender	o	que	acontece	de	fato,	propiciando	ao	professor	um	espaço	para	
discutir	acerca	de	suas	experiências	docentes.	Mas	será	que	existe	a	possibilidade	de	liberdade	no	contexto	
escolar? Pode ocorrer realmente esse movimento de favorecimento do diálogo entre as diferentes estruturas 
de um sistema educativo?

Tais	indagações	trazem	para	o	debate	sobre	formação	continuada,	a	importância	do	protagonismo	docente	
como um elemento importante para a análise da prática pedagógica. Quando os professores encontram 
no	percurso	profissional	a	garantia	e	a	oportunidade	de	escapar	do	 isolamento	da	solidão	profissional,	
muitas	vezes	provocado	pela	dedicação	integral	às	atividades	de	sala	de	aula,	querem	“falar”	sobre	suas	
interpretações	sobre	Escola	e	suas	finalidades	sociais.

Cabe	 ressaltar	que	o	protagonismo	docente	não	 significa	a	 reconversão	às	mudanças	no	cenário	
educacional,	descartando	as	biografias	profissionais	dos	professores,	bem	como	a	adaptação	a	conteúdos	e	
técnicas	pedagógicas	prescritivas	que	favorecem	a	concepção	de	que	êxitos	ou	fracassos	dos	alunos	seriam	
da	exclusiva	 responsabilidade	do	professor.	Esta	compreensão	 favoreceria	a	 ideia	de	um	protagonismo	
reduzido e com os sentidos dados somente a atuação à sala de aula ou à escola.

Para	alguns	professores	do	Pnaic,	o	protagonismo	significou	a	possibilidade	de	deliberar	e	de	gestar	
ideias	próprias,	refletindo	sobre	a	prática	profissional.	Tal	movimento	supõe	que	o	questionamento	de	si	e	a	
realização de sentido pessoal, a qual, submetida à apreciação, transforma-se em produção comum, podendo-
se concordar, discordar e dar um novo sentido.

Depreende	que	o	protagonismo	dos	professores	exige	definir	preferencialmente	o	que	 significa	a	
autonomia,	 uma	vez	que	o	 conceito	pode	ganhar	distintas	 interpretações.	Conforme	Petroni	 (2008)	 
a	autonomia	pode	significar,	 considerando	diferentes	perspectivas	da	psicologia,	os	 seguintes	 sentidos.	 
1. Baseado nos estudos de Rousseau, uma determinada sociedade era capaz de se governar por leis próprias 
e	finalizar	a	distinção	entre	governados	e	governantes;	2.	Os	ideais	da	autonomia	foram	gerados	pelas	lutas	
de	classes	e	reformas	sociais	que	buscavam	a	melhoria	da	qualidade	de	vida;	3.	Oposição	às	concepções	do	
racionalismo	que	ignorava	a	complexidade	dos	sujeitos	em	“lidar	com	as	mudanças,	de	comandar,	como	
participantes, de uma sociedade mais justa”. (p.50); 4. Com inspiração em Castoriadis (1987), a autonomia é 
uma	prática	social	que	não	pode	ser	entendida	sem	as	relações	que	se	estabelecem	entre	os	sujeitos	de	um	
determinado	contexto	social,	diferente	da	interpretação	dada	pelo	senso	comum	ou	pelo	liberalismo,	de	
liberdade plena da individualidade.

Percebe-se	que	o	conceito	de	autonomia	foi	se	estabelecendo,	a	partir	das	transformações	históricas	
e	culturais	nos	campos	político,	social	e	filosófico.	Neste	sentido,	cabe	ressaltar	que	esse	estudo	advoga,	
conforme Contreras (2012), que a autonomia é

[...] como os valores morais em geral não é uma capacidade individual, não é um estado ou um 

atributo	das	pessoas,	mas	um	exercício,	uma	qualidade	da	vida	que	vive.	Teremos	de	falar,	portan-

to,	de	processos	e	situações	sociais	nas	quais	as	pessoas	se	conduzem	autonomamente	e,	nesses	

processos, constrói sua identidade ética. (p.215)

Para	o	autor,	autonomia	é	uma	qualidade	“circunstancial”	uma	vez	que	ela	é	produto	da	complexidade,	
ambiguidade	e	conflituosidade	das	situações	cotidianas.	Assim	sendo,	a	autonomia	se	atualiza	e	se	configura	
a	partir	do	intercâmbio	constituído	por	meio	de	relações	sociais.	Desta	forma,	a	autonomia	é	um	processo	
individual	marcado	por	 trocas	sociais	num	determinado	contexto	profissional	e	 se	dá	com	os	 “saberes	
pedagógicos” (Tardif, 2002, p.22) criados pelos professores no cotidiano escolar.
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Esse	processo	se	mostrou	mais	claro	a	partir	das	formações	com	a	modalidade	presencial.	Essa	modalidade	
se mostrou fundamental para a constituição de uma perspectiva interacional e dialógica, que se distingue 
claramente de abordagens como a distância e semipresencial. Essa modalidade também favoreceu movimentos 
culturalmente situados, que privilegiaram a colaboração entre os sujeitos. Dessa forma, ao propor formas 
de intervenção com as teorias e as práticas das professoras alfabetizadoras e seus pares, essa perspectiva 
formativa	gerou	um	tipo	de	“militância”	pela	escola	pública,	criando	vários	significados	para	a	alfabetização.

Isso pode ser compreendido a partir do posicionamento de um alfabetizador com a seguinte resposta: 
“Procuro	 trabalhar	 com	os	 conhecimentos	adquiridos	no	Pnaic,	 relacionando-os	com	meus	próprios	
conhecimentos.”	Outra	alfabetizadora,	respondeu:	“repensei	sobre	a	minha	prática	enquanto	alfabetizadora.	
Inovando	em	alguns	aspectos.”	Esse	ato	de	repensar	sobre	a	própria	prática,	é	fruto	da	comunicação	existente	
entre	todos	os	participantes	do	Pacto,	seja	nos	cursos	ou	em	outros	momentos	de	reflexão	em	grupo.	De	acordo	
com	esse	alfabetizador,	“a	troca	de	informações	com	os	outros	profissionais	que	enriquece	a	nossa	prática”.

Percebe-se	que	movimento	de	“troca	de	experiências”	é	de	extrema	importância	para	que	um	programa	
de	formação	continuada	mostre	resultados	concretos	para	melhorias	no	ensino	básico,	pois	como	afirma	
Contreras	(2012),	a	autonomia	se	desenvolve	em	ações	coletivas	e	não	em	um	processo	solitário.

Mais uma vez se mostra a importância de se analisar as práticas formativas dos professores alfabetizadores. 
De	acordo	com	Saul	 (1995,	p.5),	 “o	paradigma	que	entende	a	 formação	de	professores	como	sinônimo	
de ministrar altas doses de teoria que, por simples atos de transferência, serão aplicados à prática, está 
totalmente esgotado”. Precisamos salientar, que o esgotamento do ensino formativo por transferência de 
teorias,	na	verdade,	não	significou	mudanças	nos	práticas	profissionais.

Também	se	evidencia	que	as	diversas	possibilidades	de	experiência	encontram-se,	primordialmente,	na	
escola.	A	diversidade	dos	sujeitos	envolvidos	no	ambiente	escolar	exerce	influência	sobre	o	professor,	pois	
cada	indivíduo	age	de	diferentes	formas	às	situações	conflitantes	vividas	em	seu	cotidiano.	Segundo	Larrosa	
(2002),	existem	fatores	que	tornam	a	experiência	mais	rara,	são	eles:	os	excessos	de	informação,	opinião,	
trabalho e a falta de tempo. De acordo com Larrosa (2002):

A	experiência	requer:	parar	para	pensar,	parar	para	olhar,	parar	para	escutar,	pensar	mais	devagar,	

olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 

detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatis-

mo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 

acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, dar-se 

tempo e espaço (p.24).

Valorizar	a	experiência	do	outro,	também	é	uma	forma	de	valorizar	a	própria	experiência.	Contudo,	será	
que	a	valorização	do	coletivo,	por	parte	do	Pnaic,	diminuiu	as	barreiras	existentes	entre	a	Universidade	e	a	
Escola Básica? Também entre a teoria e a prática, ou vice versa?

Nos registros escritos dos professores, um dos principais meios de se destituir e conhecer diferentes 
opiniões	acerca	de	diversos	temas,	o	debate,	não	foi	favorável	para	todos	os	alfabetizadores	do	Pnaic.	Alguns	
professores mostraram algumas críticas aos debates, principalmente em relação às práticas alfabetizadoras 
atuais.	Para	esses	professores,	ainda	há	ausência	de	debates	para	lidar	com	“uma	escola	real”.	Ora	os	cursos	
privilegiam	somente	uma	“teorização”	e	ora	a	“prática	pela	prática”.

Também	se	observou	a	falta	de	confiança	desses	professores	em	relação	aos	próprios	colegas.	Esses	não	
acreditam que possam obter um consenso quando debatem acerca das novas práticas alfabetizadoras entre 
pares. Segundo esses professores, não faltam debates, porém, os que acontecem não são aprofundados, não 
dão	muitos	exemplos,	os	conteúdos	são	dados	de	maneira	maçante	e	pouco	material	de	pesquisa	é	fornecido.	
Para esses professores, não há credibilidade nos debates, porque não há realmente a preocupação com a 
realidade	do	aluno.	Além	disso,	alegam	que	as	discussões	geralmente	são	evitadas	por	existirem	muitos	
conflitos	de	compreensão	sobre	o	processo	de	alfabetização.
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Da mesma forma, nos relatos e questionários, também é possível perceber que nenhum professor mostrou-
se	adepto	a	uma	única	maneira	de	ensinar.	Todos	sinalizaram	que	o	mais	importante	foi	“adquirir	experiência	
através da prática” e, desta forma, conseguir efetivamente criar e adaptar suas próprias teorias de como 
alfabetizar um aluno. Enquanto as teorias debatem sobre o abandono ou não dos métodos tradicionais e 
lutam	pela	hegemonia	do	que	é	tido	como	atual,	os	professores	buscam,	por	conta	própria,	seus	“métodos”	
de sucesso em sala de aula. Esse processo se caracteriza, no posicionamento dos alfabetizadores, com o uso 
da	palavra	“experiência”.

Essa	valorização	excessiva	estaria	ligada	a	um	movimento	de	transformação,	no	qual,	os	elementos	ligados	
à	prática	se	fundem	os	frutos	da	experiência	docente.	De	fato,	nas	duas	últimas	décadas,	o	professor	vem	
demonstrando	a	necessidade	de	lidar	com	a	experiência	de	forma	crítica.	A	importância	da	reflexão	sobre	
a	sua	experiência	emerge,	principalmente,	através	dos	encontros	periódicos	com	outros	alfabetizadores.

A	professora	Ana	Lúcia	Guedes-Pinto,	logo	no	início	do	seu	livro	Rememorando Trajetórias da Professora-
Alfabetizadora (2002),	fala	sobre	a	sua	experiência	docente	e,	consequentemente,	acerca	do	distanciamento	
com	a	realidade	existente	nos	textos	sobre	a	prática.	Eis	o	que	diz	a	autora:

Da	experiência	como	aluna	no	curso	de	Pedagogia	e	como	professora	das	séries	 iniciais,	 fui	

vivendo	e	sentindo,	pessoal	e	profissionalmente,	como	essa	imagem	da	professora	como	uma	

profissional	limitada	não	correspondia	à	realidade,	ou,	no	mínimo,	deformava	o	que	se	mostrava	

de nosso trabalho, distorcendo nossa prática ou apenas privilegiando uma forma de olhar muito 

específica,	dirigida,	em	geral,	por	aqueles	que	estavam	distantes	de	nosso	cotidiano	escolar	e	que	

apenas	redigiam	textos	sobre	o	nosso	fazer	pedagógico.”	(2002,	p.23)

A fala de Guedes-Pinto aponta para um tipo de preconceito pouco discutido no cenário educacional, que 
fala justamente do silenciamento da voz do professor em trabalhos acadêmicos. A autora alerta sobre a 
criação	de	um	estereótipo	que	só	leva	em	consideração	as	falhas	e	limitações	dos	docentes.	Daí	a	importância	
da	troca	de	experiências	nos	programas	de	formação	continuada,	de	acordo	Araujo	(2015,	p.104):

O	contato	dos	professores	com	seus	colegas,	a	troca	de	experiências	e	mesmo	o	compartilhar	de	

problemas, que nem sempre constam dos planejamentos delineados pelos formadores, parecem 

constituir um dos aspectos, menos previstos, mas talvez dos mais interessantes, desses momentos 

dedicados à formação.

Assim,	a	“voz	docente”	pode	ser	significativa	como	um	princípio	formativo,	pois	representa	uma	maneira	
de	criar,	 incorporar,	ressignificar	e	reinventar	as	práticas	pedagógicas	e	as	políticas	públicas.	Na	medida	
em que esse processo cresce e cada vez mais as vozes docentes são incorporadas à formação, como uma 
reinvindicação	profissional	e	forma	de	denúncia	para	a	“ausência”	da	escuta	em	diferentes	âmbitos,	o	princípio	
formativo vai se delineando como uma perspectiva para a formação continuada de professores: a centralidade 
da	voz	docente,	potencializando-a	no	contexto	dos	saberem	profissionais.

Para	Thives	(2008),	com	inspiração	nos	estudos	de	Mikhail	Bakhtin,	a	 identidade	profissional	docente	
se constituiu a partir da interação com outros colegas, porque diferentes saberes e conhecimentos são 
contextualizados	respeitando	a	diversidade	de	tempos	e	espaços,	uma	vez	que	“as	linguagens	e	os	pontos	de	
vistas se mesclam e tornar-se impossível separá-los” (p.2). Assim, os espaços coletivos, marcados por debates, 
auxiliam	na	ressignificação	social	da	profissão,	observando	a	transformação	de	algumas	práticas	como	a	
consagração de outras.

Neste sentido, nos cursos de formação continuada, conforme Behrsin (2011), os professores, ao trazerem 
suas	experiências	cotidianas	para	serem	discutidas	em	um	programa	de	formação	continuada,	mostram	como	
constroem	seus	conhecimentos	profissionais,	buscando	no	dia	a	dia	da	escola	o	referencial	para	a	análise	
do	contexto	educacional.
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Entende-se assim, que não é aconselhável manter programas de formação continuada totalmente 
prescritivo. Esse, não contemplaria os problemas reais dos alfabetizadores. Daí o problema de se investir 
em	programas	que	não	possuem	encontros	presenciais.	A	fala	a	seguir,	exemplifica	a	importância	da	troca	
de	experiências,	através	dos	encontros,	para	um	dos	alfabetizadores:	“[...]	durante	a	formação,	as	trocas,	os	
diálogos	e	as	experiências	vividas,	me	trouxeram	experiências	que	eu	julgava	impraticáveis	dentro	de	uma	
sala de aula e que hoje, vejo que podem ser praticadas e as pratico com sucesso”. Notamos no cenário da 
Educação uma pluralidade de metodologias, que devem ser valorizadas e estudadas pelos pesquisadores 
no campo da alfabetização de crianças.

Assim,	é	 fundamental	a	escuta	da	“voz	docente”,	mas	acompanhada	de	problematizações	no	sentido	
de	compreender	as	teorias	abordadas	e	suas	respectivas	funções	e	contribuições	para	a	alfabetização	e	
letramento de alunos nos anos iniciais do ensino fundamental.

Tendo	como	base	o	trabalho	através	dos	encontros	do	Pnaic,	centrado	nos	gêneros	textuais	que	
circulam na sociedade, como um caminho profícuo para a ampliação do grau de letramento dos 
alunos, introduzindo-os na escola, seja mais claramente articulado ao que se ocorre fora dela, 
propiciando	situações	de	interação	mediadas	por	diferentes	gêneros,	para	que	os	alunos	aprendam	
a	lidar	com	textos	escolares	e	não-	escolares.	(Professora	de	São	José	de	Ubá)

Nessa	perspectiva,	fundamentos	teóricos	e	pedagógicos	unem-se	por	meio	de	múltiplos	conhecimentos	
e diálogos. É justamente a perspectiva dialética que a política de formação presencial ganha sentido e 
identidade.	Justamente	a	experiência	favorece	a	criatividade	docente.	Essa	implica	diretamente	na	ação	de	
ensinar.	Não	existe	uma	técnica	universal,	que	abarque	todos	os	professores	de	forma	igualitária.	Tudo	está	
sujeito	a	modificações,	ou	seja,	as	práticas	são	variáveis	e	se	expandem	de	acordo	com	a	sua	eficácia	em	um	
determinado grupo. As teorias que se mostram contraditórias e unilaterais, apenas agravam esse fenômeno 
de	aversão	aos	conhecimentos	teóricos.	Segundo	Luckesi	(2011),	“[...]	as	interpretações	teóricas,	por	si	mesmas,	
são	inócuas	se	elas	não	se	fizerem	realidade	através	de	mediações,	que	nada	mais	são	do	que	a	própria	ação	
humana	informada	pelo	entendimento	filosófico	formulado	(p.100)”.

Percebe-se que diante de uma política educacional, como o Pnaic, os professores parecem apropriar-se de 
regras impostas, ora reproduzindo valores hegemônicos, ora articulando conhecimentos e valores relacionados 
à emancipação social. Nesse sentido, a política parece não ter suscitado uniformemente a superação das 
exigências	para	a	docência,	pois	cada	professor	mostrou	situações	diferenciadas	para	uma	proposta.

Para um professor, o prazer com a alfabetização acontece independentemente de novos arranjos, 
enquanto para outra surge uma instabilidade que a faz procurar alternativas para superar seus dilemas no 
cotidiano.	O	fazer	docente	aparece	relacionado	aos	saberes	específicos	de	seu	ofício.

Desse modo, a prática pedagógica, isto é, o trabalho cotidiano, não é somente um lugar de aplicação de 
saberes produzidos por outros, mas também um espaço de produção, de transformação e de mobilização de 
conhecimentos	e	caminhos	que	lhe	são	próprios.	Certeau	(1994)	indica	que	os	rastros	deixados	no	cotidiano	
podem	contribuir	para	o	entendimento	das	“artes	de	fazer”,	presentes	nas	maneiras	do	viver	cotidianamente.	
Isto	significa	que	as	explicações	psicológicas,	sociológicas	ou	psicopedagógicas,	frequentes	nas	propostas	
oficiais,	podem	esbarrar	na	simplicidade	e,	ao	mesmo	tempo,	na	complexidade	de	uma	situação	cotidiana.	
Esse autor ensina que

Essas ‘maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do es-
paço organizado pelas técnicas da produção sociocultural [...]. Esses modos de proceder e essas 
astúcias	de	consumidores	compõem,	no	limite,	a	rede	de	uma	antidisciplina	(p.	41).

A	partir	da	explicação	de	Certeau	(1994),	é	possível	perceber	as	maneiras	de	empregar	os	produtos	impostos	
por	uma	ordem	das	políticas	oficiais,	que	se	fazem	acompanhar	de	“invenções	cotidianas”,	provenientes	dos	
professores	e	alunos.	Nessa	perspectiva,	a	escola	cria	sistemáticas	de	ação	em	resposta	à	política	oficial,	
expressando,	quase	sempre,	um	compósito	de	práticas	novas	ao	lado	de	outras,	consolidadas	pela	tradição,	
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fazendo	surgir	inúmeras	alternativas,	não	previamente	determinadas,	pois	“a	tática	é	a	arte	do	fraco”	(Certeau,	
1994,	p.	101),	portanto	um	processo	que	não	dispensa	tensões,	conflitos	e	muita	engenhosidade.

Por	tudo	o	que	foi	dito,	esse	estudo	corrobora	com	o	posicionamento	de	André	(1999,	p.	13),	no	qual	afirma	
que	“as	diversas	fontes	analisadas	mostram	um	excesso	de	discurso	sobre	o	tema	da	formação	docente	e	
uma	escassez	de	dados	empíricos	para	referenciar	práticas	e	políticas	educacionais”.	De	fato,	existem	poucos	
estudos	que	comprovem	as	transformações	na	realidade	da	educação	brasileira,	após	a	 implantação	de	
programas de formação continuada.
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Análise dos critérios de avaliação do PNLD para o  
ensino de oralidade na alfabetização (2000/2001-2016)1
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Resumo: Neste estudo, propomos uma análise dos critérios utilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD)	no	que	se	refere	ao	eixo	de	ensino	Oralidade,	na	avaliação	dos	livros	para	o	ciclo	de	alfabetização,	
tomamos	como	objeto	de	reflexão	os	critérios	de	avaliação	relativos	ao	eixo	de	ensino	de	oralidade,	buscando	
analisar as mudanças e permanências de tais critérios ao longo do tempo, tomando para análise diferentes 

1 Esse texto é um recorte de nossa pesquisa de dissertação, ainda em andamento, intitulada: “A oralidade nos livros didáticos de 
alfabetização: um estudo sobre os critérios de avaliação do PNLD e o perfil dos livros analisados (1998-2016)”. Vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação Contemporânea – PPGEDUC/UFPE/CAA e financiada pela Capes.
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versões	do	Guia,	desde	2000/2001	até	2016.	O	PNLD	é,	atualmente,	um	Programa	voltado	à	avaliação,	aquisição	
e	distribuição	de	obras	didáticas	aos	estudantes	de	escolas	públicas	brasileiras,	e,	ao	avaliar	livros	didáticos	de	
alfabetização, este programa, impulsiona mudanças nesses materiais, legitimando determinadas perspectivas 
teórico-metodológicas nesse campo. Como procedimento metodológico, adotamos, a pesquisa documental, 
que desenvolvemos a partir da análise do Guia de Livros Didáticos do PNLD.
Palavras-chave: Oralidade. PNLD. Livro didático.

Introdução

Falamos e ouvimos bastante, e as crianças já chegam à escola com um bom domínio da língua falada,  
o	que	leva	muitos	professores	a	concluir	que	não	seria	preciso	ensinar	habilidades	de	fala	e	escuta	(MARCUSCHI,	
2010;	DOLZ;	SCHNEUWLY,	2004).	Entretanto,	não	falamos	da	mesma	forma	sempre,	diferentemente	do	que	
se pensava ao se opor fala e escrita. Quando as colocamos lado a lado, percebemos que tanto a fala quanto 
a escrita apresentam diferentes graus de formalidade situados em um continuum (MARCUSCHI,	2010).	
Existem	situações,	como	a	de	uma	conferência,	em	que	a	fala	precisa	de	maior	planejamento	e	monitoração,	
diferentemente,	por	exemplo,	do	que	ocorre,	de	modo	geral,	 com	escrita	de	um	bilhete.	Cabe,	assim,	 
à	escola	ensinar	diferentes	usos	da	fala,	em	diferentes	situações	comunicativas.	Nesse	sentido,	consideramos	
importante o ensino sistemático de oralidade nas salas de aula de toda a Educação Básica, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio.

Entretanto,	um	levantamento	realizado	por	nós	em	anais	das	Reuniões	Anuais	da	ANPED,	e	em	alguns	
periódicos, como a Revista Brasileira de Educação e a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, revelou 
que ainda são poucas as pesquisas relacionadas a essa temática. Esse levantamento teve como objetivo 
identificar	qual	o	tratamento	dado	à	oralidade	nos	estudos	realizados	recentemente,	tentando	compreender	
os	argumentos	mais	presentes,	as	metodologias	mais	utilizadas	e	as	influências	teóricas	mais	significativas,	
além	das	contribuições	e	possíveis	lacunas.

Nas	publicações	da	Revista	Brasileira	de	Educação,	constatamos	que,	no	período	de	janeiro	de	2005	a	
janeiro	de	2015	(total	de	33	edições	publicadas),	a	revista	publicou	artigos	relacionados	à	área	de	educação	
e	 linguagem	 (leitura,	escrita,	alfabetização	e	 letramento),	porém	não	 identificamos	nenhum	 trabalho	
relacionado à oralidade e/ou aos gêneros orais na sala de aula. Na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 
do	ano	de	2005	até	o	 início	do	ano	de	2015	 (total	de	30	edições	publicadas),	 também	há	vários	artigos	
relacionados à área de educação e linguagem, entretanto não encontramos nenhum trabalho voltado para 
o ensino de oralidade e/ou de gêneros orais. Como mencionamos anteriormente, foram realizados também 
levantamentos nos anais da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisas em Educação), 
que entre os anos de 2005 e 2015 registrou cerca de 218 artigos (129 trabalhos e 26 pôsteres) no GT10 – 
Alfabetização, Leitura e Escrita. Dentre esses artigos, seis2 deles tinham como tema a oralidade em sala de aula.

Percebemos assim, que as pesquisas sobre oralidade e/ou gêneros orais presentes nessas bases de dados 
estavam	mais	voltadas	para	os	anos	finais	do	Ensino	Fundamental	e	o	Ensino	Médio.	Tais	pesquisas	abordaram	
tanto	situações	de	aula	quanto	a	análise	de	livros	didáticos	e/ou	documentos	oficiais,	como	os	Parâmetros	
Curriculares Nacionais (PCN) e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Não encontramos, todavia, 
pesquisas	que	 tratassem	do	ensino	de	oralidade	no	ciclo	de	alfabetização,	especificamente.	Em	síntese,	
percebemos,	de	modo	geral,	que	as	pesquisas	sobre	a	oralidade,	enquanto	eixo	e	objeto	de	ensino,	são	
muito escassas e, quando se trata do ciclo de alfabetização, a incidência de trabalhos diminui ainda mais, 
pois, quando tais pesquisas se referem aos anos iniciais do Ensino Fundamental, muitas vezes o foco está a 
partir do 3° ano.

2 Os trabalhos de Magalhães (2007), Costa-Maciel (2008), Costa-Maciel e Barbosa (2009) e Costa-Maciel e Barbosa (2012) são artigos 
frutos de teses e dissertações presentes nos bancos de dados da CAPES e da UFPE.
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Compreendemos, assim como outros pesquisadores e professores alfabetizadores, que o objetivo 
primordial do Ciclo de Alfabetização é a apropriação do sistema de escrita alfabética, contemplando o 
conhecimento das letras do alfabeto, a compreensão dos princípios do funcionamento do sistema e o domínio 
das correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro convencional, simultaneamente 
à	aprendizagem	da	leitura	e	da	produção	de	textos.	Essa	compreensão	não	deve,	no	entanto,	minimizar	a	
importância do ensino sistemático de oralidade nessa fase da escolarização. Pelo contrário, o trabalho com 
oralidade, além de contribuir no desenvolvimento da língua oral em si, pode contribuir no trabalho com a 
leitura	e	a	escrita,	já	que	existe	uma	inter-relação	entre	essas	duas	modalidades.

Consideramos que os usos do oral e do escrito complementam-se nas práticas de letramento, e que a fala 
e a escrita relacionam-se em vários níveis, dos aspectos sociodiscursivos aos aspectos notacionais, conforme 
aponta Araujo (2015):

Podemos dizer que, embora tenha características próprias, a escrita não pode ser vista como um 

objeto autônomo que teria qualidades intrínsecas que a distinguem da fala – ambas são práticas 

de	produção	de	linguagem	socioculturalmente	situadas,	que	se	complementam,	se	sobrepõem,	

se	hibridizam	nas	situações	sociais,	suscitando	gêneros	discursivos	que	se	concretizam	conforme	

as	necessidades	e	as	particularidades	das	interações	verbais	(ARAUJO,	2015,	p.	11)

Sendo	assim,	as	relações	entre	fala	e	escrita,	oralidade	e	letramento	podem	ser	trabalhadas	já	nos	anos	
iniciais do Ensino Fundamental, em meio a meta de ler e escrever com autonomia, pois não há, como já citado 
anteriormente, separação entre oral e escrito, e sim uma imbricação. Ao professor alfabetizador, cabe ser 
mediador no processo de uso da oralidade, levando seus aprendizes a desenvolver diferentes habilidades que 
os	auxiliem	a	atender	o	que	o	contexto	comunicativo	lhe	exige,	seja	na	modalidade	oral	ou	escrita	da	língua.

Considerando que o professor tem esse papel de mediação no processo de ensino e aprendizagem da 
leitura, escrita e oralidade e que a discussão sobre o ensino da linguagem oral é relativamente recente no 
ciclo de alfabetização, muitos professores precisam de suportes didáticos pedagógicos aos quais possam 
recorrer para desenvolver suas práticas. Dentre os materiais didáticos que podem oferecer tal suporte aos 
professores,	o	livro	didático	é,	sem	dúvida,	o	mais	utilizado,	pois	é	aquele	que	mais	está	presente	no	cotidiano	
da sala de aula e que, de algum modo, orienta o que e como se ensina (BATISTA, 2003).

Entretanto,	em	pesquisas	 já	 realizadas	 (cf.	MAGALHÃES,	2007;	COSTA-MACIEL,	2008;	COSTA-MACIEL;	
FIGUEIREDO, 2009; LEAL; BRANDÃO; LIMA, 2011; DUTRA, 2013), no que se refere ao lugar da oralidade nos 
livros	didáticos,	concluiu-se	que	as	coleções	de	 livros	didáticos	que	 foram	bem	avaliadas	no	Programa	
Nacional do Livro Didático (doravante, PNLD), apesar de promoverem atividades diferenciadas no que se 
refere	às	dimensões	da	oralidade,	não	trazem	com	profundidade	algumas	habilidades	importantes	para	o	
desenvolvimento	desse	eixo	de	ensino,	focando	geralmente	em	atividades	de	conversação	e	leitura	em	voz	alta.

Nesse	sentido,	propomos	uma	análise	dos	critérios	utilizados	pelo	PLND	no	que	se	refere	a	esse	eixo	
de ensino, na avaliação dos livros para o ciclo de alfabetização, tendo em vista que os resultados do 
levantamento, mencionado anteriormente apontam que os trabalhos que contemplam o PNLD enfatizam 
apenas a concepção de oralidade do Edital do Programa. Desse modo, não contemplam estudos sobre os 
critérios	considerados	no	Guia	para	avaliar	os	livros	em	relação	a	esse	eixo	de	ensino	e	como	tais	critérios	
mudaram	ou	não	ao	longo	do	tempo.	Consideramos	que	as	orientações	propostas	no	edital	e	os	critérios	
dispostos no Guia têm muitas vezes norteado a produção dos livros, para que as editoras se adéquem ao 
padrão	de	qualidade	exigido	pelo	Programa.	No	que	se	refere	à	alfabetização,	por	exemplo,	com	o	lançamento	
do	primeiro	“Guia	de	Livros	Didáticos”	em	1996	do	PNLD,	as	antigas	cartilhas	passaram	a	ser	substituídas	
pelos	“novos	livros	de	alfabetização”.

Como sabemos, o PNLD é, atualmente, um Programa voltado à avaliação, aquisição e distribuição de 
obras	didáticas	aos	estudantes	de	escolas	públicas	brasileiras.	Após	a	avaliação	das	obras,	que	ocorre	a	cada	
três	anos,	o	Ministério	da	Educação	(MEC)	publica	o	Guia	de	Livros	Didáticos	com	resenhas	das	coleções	



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização928

aprovadas,	que	é	disponibilizado	às	escolas,	a	fim	de	subsidiar	a	escolha	dos	livros	que	serão	usados	em	sala	
de aula. Este Guia é então utilizado como instrumento de base para os professores no momento de escolha 
dos	livros	didáticos	(MAGALHÃES,	2007).

O PNLD, ao avaliar livros didáticos de alfabetização, impulsiona mudanças nesses materiais, como 
afirmamos	anteriormente,	legitimando	determinadas	perspectivas	teórico-metodológicas	nesse	campo,	ao	
estabelecer regras para inscrição das editoras e apresentar critérios pelos quais os livros serão avaliados. 
Nesse sentido, através desse estudo, buscamos investigar quais critérios de avaliação foram utilizados pelo 
PNLD, ao longo do tempo, para o ensino de oralidade no ciclo de alfabetização.

Ao	realizar	tais	análises,	levaremos	em	consideração	os	diferentes	contextos	nos	quais	o	PNLD	se	insere,	
sejam eles, políticos, econômicos, sociais, estruturais ou pedagógicos, consideraremos ainda as mudanças 
que	se	deram	nesses	diferentes	contextos	ao	longo	do	tempo,	tomando-os	como	pano	de	fundo	de	nossa	
investigação. No entanto, nos deteremos aqui a conjuntura pedagógica que rege esse programa, enfocando 
as mudanças e permanências nos critérios avaliativos de diferentes Guias.

A oralidade como objeto de ensino

A	oralidade	está	bastante	presente	nas	salas	de	aula	em	diferentes	situações	(na	rotina	cotidiana,	na	
correção	de	exercícios,	na	contação	de	histórias,	nas	conversas	informais,	dentre	outras).	Entretanto,	pesquisas	
(cf.	DOLZ,	SCHNEUWLY,	2004;	LEAL,	BRANDÃO,	LIMA,	2011;	ÁVILA,	NASCIMENTO,	GOIS,	2011;	COSTA-MACIEL,	
BARBOSA, 2012; BOTLER, 2013) apontam que, na maior parte das aulas, ela não é tomada como objeto de 
ensino,	o	que	nos	leva	a	concluir	que	“o	ensino	escolar	da	língua	oral	e	de	seu	uso	ocupa	atualmente	um	
lugar	limitado”	(DOLZ;	SCHNEUWLY,	2004,	p.	125)	nas	salas	de	aula	do	ensino	básico.	Por	outro	lado,	textos	
oficiais	(por	exemplo,	PCNs	e	documentos	do	PNLD)	afirmam	que	a	oralidade	constitui	um	eixo	de	ensino	da	
área de língua portuguesa.

Se a oralidade está tão presente na vida cotidiana das crianças, caberia à escola incentivar a criança a fazer 
novas descobertas acerca dessa prática que ela usa constantemente, permitindo-a utilizar a língua oral em 
contextos	que	ainda	não	são	familiares.	Nesse	sentido,	a	escola	pode	contribuir	ao	ensinar	certos	usos	mais	
formais	e	públicos	da	oralidade,	auxiliando	a	criança	a	compreender	que	diferentes	situações	exigem	uma	
maior ou menor monitoração da fala. Entretanto, o que se percebe é que, nas salas de aula, o oral aparece 
quase sempre a serviço da escrita. Sendo assim, em muitos casos, o oral é trabalhado, principalmente, como 
meio	para	a	aprendizagem	da	produção	escrita	e	da	fluência	em	leitura.

Nesse sentido, para que o trabalho com o oral possa se materializar para além da superfície da fala e/ou 
como	suporte	para	produções	escritas,	é	preciso	conhecer	as	diferentes	práticas	de	oralidade	e	as	relações	
que elas mantêm com a escrita, além de se ter claro qual o sentido que se tem dado à oralidade na escola, 
conforme apontam Dolz e Schneuwly (2004):

A análise das formas de interação entre oral e escrita parece, portanto, bastante diferente em 
função	das	situações	de	comunicação	e	dos	objetivos	visados	e,	geralmente,	a	observação	do	
trabalho em sala de aula mostra que a alternância entre atividades orais e escritas é muito fre-
quente,	uma	vez	que	se	tenha	como	objetivo	a	produção	de	um	texto	oral	ou	escrito	relativamente	
complexo.	(DOLZ;	SCHNEUWLY,	2004,	p.	140)

Percebemos,	portanto,	que	a	constituição	da	oralidade	enquanto	objeto	de	ensino	exige	um	esclarecimento	
das	práticas	orais	que	são	exploradas	na	escola,	caracterizando-as	em	suas	especificidades,	de	forma	que	
sejam	explorados	os	seus	diferentes	usos.	Assim,	a	oralidade	não	seria	utilizada	apenas	como	meio	de	
exploração	de	outros	objetos	de	ensino,	como	leitura	e	produção	de	textos.

Nesse	 sentido,	 Leal,	 Brandão	 e	 Lima	 (2011)	 sistematizaram	quatro	 dimensões	 que	 envolvem	o	
desenvolvimento	da	linguagem	oral	na	escola,	contemplando	as	complexas	relações	entre	oral	e	escrito.	
São	elas:	a	valorização	de	textos	da	tradição	oral;	oralização	do	texto	escrito;	variação	linguística	e	relações	
entre fala e escrita; e produção e compreensão de gêneros orais.
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No que se referem à dimensão da valorização de textos da tradição oral, as referidas autoras esclarecem 
que uma das vias para inserir as crianças no mundo da oralidade é mostrando-as a importância dessa prática 
para	a	manutenção	de	algumas	culturas.	Alguns	textos	da	tradição	oral	são	importantes	para	o	trabalho	em	
sala	de	aula,	como,	por	exemplo,	as	parlendas,	trava-línguas	e	cantigas,	sobretudo	por	estarem	conectadas	
ao universo infantil. Desse modo, as crianças poderão se reconhecer enquanto produtoras de cultura, tendo 
em vista que elas também podem transmitir conhecimentos importantes por meio da fala.

Leal, Brandão e Lima (2011) apontam ainda que a oralização dos textos escritos situa-se na intersecção entre 
a	oralidade	e	a	leitura,	pois	a	fluência	em	leitura,	para	as	referidas	autoras,	envolve	habilidades	de	comunicação	
oral. Nesse sentido, Dolz e Schneuwly (2004), apontam que recursos próprios da oralidade são mobilizados no 
processo de oralização do escrito, pois treinar a fala envolve aspectos relacionados à altura da voz, velocidade 
e	gerenciamento	de	pausas	nas	apresentações,	assim	como,	aspectos	da	retórica,	da	gestualidade	e	da	
cinestesia. Desse modo, envolvem a tomada de consciência no que se refere à importância da voz, do olhar, 
da atitude corporal, dentre outros aspectos, em função de um determinado gênero ou evento comunicativo.

Concordamos com os autores e autoras agora citados, ao considerarmos a leitura em voz alta enquanto 
uma dimensão do oral na interface com a escrita, principalmente no que se refere ao ensino de oralidade 
no	Ciclo	de	Alfabetização,	no	qual	as	relações	entre	o	oral	e	o	escrito	são	tomadas	também	como	objeto	de	
ensino do ponto de vista da representação (notação) das partes sonoras das palavras. Para além desse aspecto, 
as crianças precisam aprender elementos básicos para se comunicar oralmente e por escrito em diferentes 
situações.	Dessa	forma,	acreditamos	na	importância	de,	desde	o	Ciclo	de	Alfabetização,	abordar	elementos	
relacionados	à	altura	da	voz,	velocidade,	atitude	corporal,	fluência	nas	palavras	e	nas	pausas,	dentre	outros	
aspectos, desde que esse trabalho de oralização do escrito esteja acompanhado do trabalho com as outras 
dimensões	do	oral,	aqui	já	citadas.

Sendo	assim,	defendemos	que	diferentes	situações	que	evidenciam	diferentes	recursos	usados	nas	práticas	
de	linguagem	em	que	circulam	os	textos	podem	ser	ensinados	na	escola,	o	que	nos	revela	novamente	que	
existe	uma	inter-relação	entre	fala	e	escrita.	Entretanto,	para	autores	como	Marcuschi	e	Dionísio	(2007),	a	
oralização	de	textos	escritos	não	é	considerada	uma	dimensão	da	oralidade,	já	que	não	constituiria	enquanto	
produção	de	texto	oral,	pois	o	texto	já	existiria	na	modalidade	escrita,	carregando	apenas	algumas	marcas	
da	oralidade	ao	ser	lido.	Para	esses	autores,	é	a	existência	de	uma	complexa	inter-relação	entre	fala	e	escrita	
que	leva	alguns	professores	a	apontarem	a	leitura	oralizada	de	textos	escritos	como	ensino	de	oralidade,	
mas não é esta a perspectiva que adotaremos nesse trabalho.

A dimensão da variação linguística e relações entre fala e escrita contempla, segundo Leal et al (2011), 
reflexões	 sobre	o	preconceito	 linguístico	e	as	multivariadas	expressões	orais.	Segundo	as	autoras,	essa	
dimensão	permite	aos	alunos	realizar	descrições	sobre	as	diferentes	formas	dialetais3 e quais os fatores que 
provocam essas diferenças nas falas, destacando, ainda, a relação da fala com a escrita, o que impulsiona a 
busca pelas semelhanças e diferenças entre os gêneros orais e escritos.

A	última	dimensão	apontada	pelas	autoras	é	a	produção e compreensão de gêneros orais, que visa 
desenvolver habilidades variadas, que vão desde a monitoração da fala (momentos de fala e escuta) até a 
forma	como	se	compõe	gêneros	complexos,	como,	por	exemplo,	o	seminário	ou	o	debate.

O	que	se	busca,	portanto,	é	a	estimulação	a	expressões	orais	por	parte	dos	aprendizes	favorecen-
do-se	o	desenvolvimento	de	capacidades	de	uso	da	língua	para	atender	a	diferentes	finalidades,	
consideramos que certos conhecimentos e habilidades devem ser desenvolvidos por meio de um 
trabalho	mais	sistemático	de	reflexão	sobre	as	práticas	de	linguagem,	planejamento	e	avaliação	
de	textos	orais	(LEAL,	BRANDÃO;	LIMA,	2011,	p.	7)

3 “Basicamente podemos ter dois tipos de variedades linguísticas: os dialetos e os registros ( estes também chamados de estilos, 
por muitos estudiosos). Os dialetos são as variedades que ocorrem em função das pessoas que usam a língua, ou como preferem 
alguns para empregar uma terminologia derivada da teoria da comunicação, dos emissores. Já os registros são as variedades que 
ocorrem em função do uso que se faz da língua, ou como preferem alguns, dependem do recebedor da mensagem ou da situação.” 
(TRAVAGLIA, 2009, p. 42, grifos do autor). Ainda segundo Travaglia (2009), os estudos sobre variação lingüística registram pelo menos 
seis dimensões da variação dialetal: a territorial, a social, a de idade, a de sexo, a de geração e a de função. Quando a variação 
de registro, são três: grau de formalismo, modo e sintonia.
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A oralidade enquanto objeto de ensino pode partir das práticas orais do cotidiano dos aprendizes, mas 
não	deve	se	limitar	a	elas.	É	preciso,	pois,	que	o	ensino	de	oralidade	se	centre	também	nas	situações	de	
comunicação	pública	formal,	tendo	em	vista	que	“o	papel	da	escola	é	levar	os	alunos	a	ultrapassar	as	formas	
de produção oral cotidianas para confrontar com outras formas mais institucionais, mediadas, parcialmente 
reguladas	por	restrições	exteriores”	(DOLZ;	SCHNEUWLY,	2004,	p.	147).

Dessa	forma,	conforme	apontam	Dolz	e	Schneuwly	(2004),	precisamos	levar	em	consideração	a	existência	
de	gêneros	orais	formais	que	exigem	do	locutor	uma	preparação,	ou	seja,	um	controle	consciente	e	voluntário,	
pois	são	pré-definidos	por	convenções	exteriores	que	lhes	atribuem	o	seu	sentido	institucional,	mesmo	que	
se	dêem	numa	situação	de	imediatez,	como	por	exemplo,	a	entrevista.

Schneuwly (2004), ao realizar uma pesquisa com cerca de 50 professores-estudantes de Ciências da 
Educação,	 levantou	o	seguinte	questionamento	“você	é	professor(a)	 (ou	 imagina	ser).	No	programa	está	
previsto	o	ensino	do	oral	(expressão	e	compreensão).	O	que	é	oral	pra	você?	Responda	em	cerca	de	dez	
linhas”	(SCHNEUWLY,	2004,	p.	110).	A	partir	de	cerca	de	25	respostas,	o	autor	pode	concluir	que	para	esses	
professores-estudantes o oral é percebido enquanto lugar de espontaneidade e liberação, não se constituindo 
como algo possível de ser ensinado. Na visão desses sujeitos pesquisados, o oral que se aprende na escola é 
o oral da escrita, aquele que prepara para a escrita, ou seja, a oralização do escrito. Nesse sentido, o referido 
autor	enfatiza	a	necessidade	de	definição	da	concepção	de	oralidade	utilizada	para	fundamentar	o	ensino.	
Desse	modo,	para	que	exista	um	ensino	que	leve	o	aluno	a	dominar	sua	língua	em	situações	comunicativas	
diversas,	a	concepção	de	oralidade	deve	ser	rica	e	complexa,	compreendendo	o	oral	em	relação	dialética	
com a escrita.

Concluímos,	portanto,	que	o	oral	consiste,	 sim,	em	objeto	a	ser	ensinado,	exigindo	do	professor	uma	
compreensão	da	oralidade	em	sua	complexidade,	de	 forma	que	o	ensino	da	 língua	oral	não	se	 limite	à	
conversação	cotidiana.	É	preciso	que,	desde	cedo,	os	gêneros	orais	públicos	 formais	 sejam	ensinados,	
auxiliando	os	alunos	a	desenvolver	capacidades	orais	adequadas	a	diferentes	situações.

O Programa Nacional do Livro Didático

O Programa Nacional do Livro Didático é, atualmente, um Programa voltado à avaliação, aquisição e 
distribuição	de	livros	didáticos	aos	estudantes	de	escolas	públicas	brasileiras	(MAGALHÃES,	2007;	BATISTA;	
COSTA	VAL,	2009).	O	 referido	Programa,	que	é	parte	das	políticas	públicas	de	educação	desenvolvidas	
pelo Ministério da Educação (MEC), envia, além de livros didáticos, acervos de obras literárias, obras 
complementares4	e	dicionários	para	as	escolas	públicas	de	Ensino	Fundamental	e	Médio.

Os	critérios	para	as	inscrições	das	obras	são	expressos	por	meio	de	edital,	lançado	às	editoras.	Os	títulos	
inscritos	são	avaliados	pelo	MEC,	que,	após	o	processo	de	avaliação	das	obras	(livros	e	coleções	didáticas),	
publica	o	Guia	de	Livros	Didáticos	com	resenhas	das	coleções	aprovadas,	o	qual	é	disponibilizado	às	escolas,	
a	fim	de	subsidiar	a	escolha	dos	livros	que	serão	usados	em	sala	de	aula.	Esse	Guia	tem,	então,	a	função	de	
subsidiar	os	professores	no	momento	de	escolha	dos	livros	didáticos,	aos	quais	“são	renovados	de	três	em	
três anos, alternando-se a oferta de livros destinados a cada um dos segmentos do Ensino Fundamental (1ª 
a 4ª séries e 5ª a 8ª séries)5” (COSTA VAL, 2009, p. 14).

Esse processo envolve, portanto, três grandes fases: avaliação dos livros pelo MEC, escolha das obras pelos 
professores e aquisição dos livros pelo MEC e distribuição às escolas. Para isso, são realizadas várias etapas, 
que vão desde o cadastramento das editoras para adequação aos critérios estabelecidos nos diferentes editais 
até a aquisição e distribuição das obras às escolas (ALVES, 2001, p. 9).

4 As obras complementares, distribuídas no âmbito do PNLD, compõem acervos direcionados às turmas de alunos de 1º ao 3º ano do 
ensino fundamental, com o objetivo de incrementar a aprendizagem no ciclo de alfabetização.

5 “Como a implantação do ensino fundamental de nove anos alterou essa organização em dois segmentos, o PNLD também passou a se 
organizar de maneira diferente, a partir da edição de 2010” (COSTA VAL, 2009, p. 14)
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Inicialmente, o Programa atuava apenas como mediador entre os professores e o campo de produção 
editorial,	não	existindo	uma	preocupação	com	a	qualidade/conteúdo	do	material	que	chegava	às	escolas.	
Entretanto,	ao	longo	desses	anos,	o	Programa	foi	aperfeiçoado	e	teve	diferentes	nomes	e	formas	de	execução.	
Na década de 1990, o MEC passou a atuar mais ativamente na discussão da qualidade dos livros didáticos. 
De	início,	o	sistema	de	avaliação	desses	tinha	como	critério	essencial	averiguar	a	correção	das	informações	e	
verificar	se	havia	a	veiculação	de	preconceitos	e	discriminações	de	qualquer	ordem.	Ao	longo	do	tempo,	com	
as	modificações	pelas	quais	passou,	as	questões	centrais	da	avaliação	passaram	a	incidir	sobre	os	aspectos	
metodológicos mais amplos (BATISTA, 2003, MATOVANI, 2009, COSTA VAL, 2009).

Metodologia

Essa	pesquisa	baseia-se	numa	abordagem	de	natureza	qualitativa,	por	envolver	“a	obtenção	de	dados	
descritivos, obtidos no contato do pesquisador com a situação estudada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13).  
A	pesquisa	qualitativa	também	envolve,	conforme	Minayo	(2012),	questões	muito	particulares	em	um	universo	
de	diferentes	significados.	Nossa	escolha	por	uma	abordagem	qualitativa	não	exclui,	no	entanto,	a	utilização	
de dados quantitativos, uma vez que não defendemos a dicotomia dessas duas abordagens de pesquisa.

Desse modo, em consonância com a natureza do objeto e dos objetivos propostos neste estudo, adotamos 
como procedimento metodológico, a pesquisa documental, que desenvolvemos a partir do Guia de Livros 
Didáticos	do	PNLD.	Para	essa	análise,	consideramos	as	edições	do	PNLD	relativas	aos	anos	de	2000/2001	 
a 2016.

Nesse	trabalho,	tomamos	como	objeto	de	reflexão	os	critérios	de	avaliação	relativos	ao	eixo	de	ensino	de	
oralidade, buscando analisar as mudanças e permanências de tais critérios ao longo do tempo, tomando para 
análise	diferentes	versões	do	Guia,	desde	2000/2001	até	2016.	Essas	versões	são	as	que	trazem	análises	de	
livros	didáticos	ou	de	coleções	de	alfabetização	(já	que	tomamos	como	foco	os	Guias	e	os	livros	destinados	
ao	ciclo	de	alfabetização,	ou	seja,	as	turmas	de	1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental)	e	os	critérios	utilizados	
para avaliá-los. Os dados obtidos por meio da pesquisa documental serão analisados com o apoio da análise 
de	conteúdo	(BARDIN,	2004).

Apresentação e discussão dos dados

Como já mencionado, é objetivo desse estudo analisar, ao longo do tempo, mudanças e permanências 
nos critérios utilizados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) para avaliar o ensino de oralidade 
nos manuais didáticos de Alfabetização. Constatamos que, desde 1996, o Ministério da Educação (MEC) 
tem investido nesse Programa, de forma que o PNLD já é uma política consolidada no país, contribuindo 
efetivamente para a garantia da qualidade e melhoria dos livros didáticos. Sabemos, ainda, que o referido 
Programa passou por mudanças ao longo dos anos, no sentido de aperfeiçoar/melhorar tanto a qualidade 
dos	livros	didáticos	recomendados,	quanto	a	eficiência	do	próprio	Programa,	de	forma	que,	de	uma	edição	
para	outra	do	Guia,	os	critérios	de	avaliação	também	sofreram	modificações,	mesmo	que,	muitas	vezes,	elas	
não tenham sido substanciais.

Nesse	sentido,	teceremos	algumas	considerações	acerca	dos	critérios	avaliativos6 do PNLD, no que se refere 
ao	eixo	de	ensino	oralidade	na	alfabetização,	analisando	mudanças	e	permanências	em	tais	critérios	entre	os	
anos	de	2000/2001	e	2016.	O	quadro	abaixo	apresenta	uma	categorização	dos	tipos	de	critérios	encontrados	
nos Guias (na primeira coluna, indicamos categorias que agrupam critérios que se referem ao mesmo tema)7.

6 Os critérios aqui analisados foram extraídos do modelo de ficha de avaliação contido nos Guias de Livros Didáticos de cada ano.
7 Alguns dos critérios aparecem com diferentes escritas ao longo das diferentes edições do Guia.
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Quadro 1	–	Critérios	de	avaliação	de	livros/coleções	didáticas	de	alfabetização	do	PNLD	(2000/2001-2016)

Categorias 2000/2001 2004 2007 2010 2013 2016
Total por 
Critério

Propõem	o	uso	da	língua	falada	na	interação	em	
sala de aula

X X X X X 5

Exploram	as	diferenças	e	semelhanças	entre	as	
modalidades escrita e oral da língua

X X X X X 5

Abordam e valorizam a variação e a 
heterogeneidade linguísticas

X X X X 4

Desenvolvem as capacidades envolvidas nos 
usos	do	oral	em	situações	formais/públicas

X X X 3

Contemplam gêneros diversos X X X X 4

Estimulam a escuta atenta e compreensiva X X 2

Orientam	a	construção	do	plano	textual	dos	
gêneros orais

X X 2

Orientam e discutem a escolha do registro de 
linguagem adequado à situação

X X 2

Isentam-se de preconceitos associados às 
variedades orais

X X 2

Orientam o uso de recursos audiovisuais X X 2

Exploram	a	oralização	da	escrita X 1

Orientam	a	retextualização X 1

Orientam	a	produção	de	textos	orais	em	turnos	
longos

X 1

Exploram	a	argumentação	e	justificativa	de	
opiniões

X 1

Total por Guia/Ano 2 4 5 5 11 8

A partir desse quadro, podemos analisar os critérios de avaliação relativos ao trabalho com a linguagem 
oral	em	duas	direções:	em	primeiro	lugar,	em	um	sentido	vertical,	analisando	os	critérios	por	Guia/Ano;	em	
segundo lugar, em um sentido horizontal, focando nas permanências e mudanças nos critérios ao longo do 
tempo.	É	nessa	análise	horizontal	que	nos	deteremos	agora,	refletindo	sobre	as	mudanças	e	permanências	
dos	critérios	ao	longo	das	diferentes	edições.

Ao	observar	o	quadro	1	é	possível	perceber	a	existência	de	uma	quantidade	 razoável	de	critérios	
relacionado	à	oralidade	e	a	diversidade	desses	critérios,	contemplando,	assim,	diferentes	dimensões	do	oral	
enquanto objeto de ensino. Um elemento importante a ser considerado em nossa análise é o aumento do 
número	de	critérios	relativos	à	oralidade	de	um	Guia	para	o	outro.	Por	exemplo,	o	Guia	de	2000/2001	apresenta	
apenas 2 (dois) critérios no bloco oralidade, enquanto o de 2016 indica 8 (oito) critérios para esse mesmo 
bloco	(vale	ressaltar	que	em	2013	foram	11	critérios	especificamente	para	a	oralidade).	Consideramos	que	
esse aumento de critérios parece estar relacionado a uma importância maior dada à oralidade enquanto 
objeto de ensino. Consequentemente, os livros didáticos precisariam dar mais espaço ao trabalho com esse 
eixo,	contemplando	suas	diferentes	dimensões.	Esse	é	outro	aspecto	que	nos	chama	atenção:	a	diversificação	
desses	critérios,	que,	conforme	já	apontamos,	abordam	diferentes	dimensões	do	oral.

O	conjunto	de	critérios	que	categorizamos	como	“Propõem	o	uso	da	língua	falada	na	interação	em	sala	de	
aula”	está	presente	em	todas	as	edições	do	Guia,	entre	2000/2001	e	2013,	sendo	excluída	apenas	na	edição	
de 2016. Esse é um aspecto muito presente nos manuais didáticos, conforme já apontamos, ao longo do nosso 
trabalho, por meio de pesquisas realizadas com livros didáticos de língua portuguesa (cf. ROJO; BATISTA, 2003; 
MARCUSCHI,	2005;	COSTA-MACIEL,	2006;	MAGALHÃES,	2007;	LEAL;	GOIS,	2012;	DUTRA,	2013).	Segundo	tais	
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estudos,	é	comum	a	presença	exaustiva	de	atividades	de	conversação	informal	ou	de	utilização	da	língua	
oral para resolução de atividades escritas, assim como o enfoque em gêneros orais informais.

Em	pesquisa	realizada	por	Costa	Val	e	Castanheira	(2005),	que	buscou	delinear	o	perfil	das	obras	avaliadas	
no	PNLD	2004	(41	coleções	de	Alfabetização	e	42	coleções	de	Língua	Portuguesa	de	1ª	à	4ª	séries),	as	autoras	
identificaram,	no	que	concerne	ao	eixo	de	ensino	Oralidade,	que	o	“favorecimento	da	interação	oral”	aparecia	
em	85%	dos	livros	didáticos	destinados	à	Alfabetização,	e	em	95%	dos	livros	de	Língua	Portuguesa.	Segundo	
as autoras, nos dois conjuntos de livros analisados, o favorecimento da participação oral em sala de aula 
é o item mais presente, aparecendo geralmente nas perguntas e respostas destinadas à compreensão de 
textos,	mas	também	em	propostas	de	debates,	de	organização	de	atividades	coletivas	da	turma	ou	da	escola,	
etc. Nesse sentido, acreditamos que, por ser uma abordagem recorrente nos livros didáticos, essa categoria 
não	foi	retomada	no	Guia	2016,	de	forma	a	não	induzir	um	trabalho	com	essa	dimensão	já	tão	explorada	
nos manuais.

Uma	categoria	que	perpassa	todas	as	edições	do	Guia	entre	2004	e	2016	é	a	que	analisa	se	os	livros	ou	
coleções	“Exploram	as	diferenças	e	semelhanças	entre	as	modalidades	oral	e	escrita	da	língua”.	Acreditamos	
que esse é um aspecto que, provavelmente, a avaliação busca ressaltar, tendo em vista que ainda é comum 
a	dicotomia	 imposta	entre	oral	e	escrito.	Essa	dimensão	contempla	a	criação	de	situações	de	análise	e	
comparação	entre	a	oralidade	e	a	escrita,	em	suas	dimensões	formais	e	funcionais	e,	de	acordo	com	Leal,	
Brandão e Lima (2011), impulsiona a busca pelas semelhanças e diferenças entre os gêneros orais e escritos, 
constituindo-se, assim, como uma importante dimensão no que se refere à compreensão da imbricação 
existente	entre	as	duas	modalidades	da	 língua,	que	não	devem	ser	 tratadas	de	modo	dicotômico,	como	
muitas vezes acontece.

Essa	abordagem	aparece	em	algumas	das	pesquisas	apontadas	em	seção	anterior.	Por	exemplo,	de	acordo	
com Silva e Mori-de-Angelis (2003), em pesquisa realizada com livros didáticos de 5ª a 8ª séries recomendados 
pelo PNLD 2002, depois das atividades relacionadas ao favorecimento do uso do oral em sala de aula, são as 
propostas relativas à relação entre oral e escrito as que mais aparecem nos livros didáticos, enfatizando-se 
aspectos	como	a	presença	e	a	ausência	de	interlocutor	e	questões	de	variações	linguísticas	e	de	registros.

No	entanto,	na	pesquisa	realizada	por	Costa	Val	e	Castanheira	(2005)	já	citada	anteriormente,	a	exploração	
das	relações	entre	fala	e	escrita	aparecia	em	apenas	12%	nos	livros	didáticos	de	Alfabetização	e	em	26%	dos	
livros de Língua Portuguesa de 1ª a 4ª séries aprovados no PNLD 2004. Esses dados demonstram, portanto, 
a necessidade de uma atenção maior dos manuais didáticos para o trabalho com essa dimensão do oral, e 
a permanência desse critério avaliativo ao longo dos anos parece relacionar-se a esse pouco investimento 
nos livros de alfabetização e anos iniciais do Ensino Fundamental.

O	critério	que	contempla	se	os	livros/coleções	“abordam	e	valorizam	a	variação	e	a	heterogeneidade	
linguísticas” também está presente entre 2004 e 2013. Esse critério contribui para o desenvolvimento da 
consciência da variação e heterogeneidade da linguagem oral e para uma atitude positiva em relação 
às	 variações	estigmatizadas,	 ao	propor	 reflexões	 sobre	o	preconceito	 linguístico	e	as	multivariadas	
expressões	orais.	Em	2016	esse	critério	não	aparece	no	eixo	de	oralidade,	 sendo	alocado	na	categoria	
“Outros	conhecimentos	linguísticos”	como	“consideram	e	valorizam	a	variação	linguística,	na	abordagem	
das diferentes normas”, englobando, assim, o oral e o escrito. Uma possível razão para que este critério 
não	apareça	no	eixo	de	oralidade	em	2016	é	que,	a	partir	de	2013,	surge	um	critério	de	avaliação	relativo	à	
ausência de preconceitos associados às variedades orais.

O	desenvolvimento	das	“capacidades	envolvidas	nos	usos	do	oral	em	situações	formais/públicas”	é	tomado	
como critério em 2004 e retomado em 2010 e 2013. Esse critério apresenta elementos importantes para o 
ensino	do	oral,	tendo	em	vista	que	é	papel	da	escola	ensinar	certos	usos	mais	formais	e	públicos	da	oralidade,	
auxiliando	a	criança	a	compreender	que	diferentes	situações	exigem	uma	maior	ou	menor	monitoração	da	
fala, pois, como já mencionamos, para que o trabalho com o oral possa se materializar para além da superfície 
da	fala	e/ou	como	suporte	para	produções	escritas,	é	preciso	conhecer	as	diferentes	práticas	de	oralidade	e	
as	relações	que	elas	mantêm	com	a	escrita.
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Em 2016, esse critério também não é retomado. Acreditamos, porém, que essa dimensão pode ser 
contemplada	em	atividades	que	orientem	para	a	discussão	do	plano	textual	dos	gêneros	orais	e	para	a	
escolha do registro de linguagem adequado à situação em que se encontra, ambos contemplados como 
critérios de avaliação a partir de 2013.

Um critério que aparece em 2000/2001 de forma bastante genérica e é retomado entre 2010 e 2016 
é	a	preocupação	de	que	os	 livros	 “contemplem	gêneros	diversos”	adequados	a	diferentes	 situações	
comunicativas (entrevista, jornal falado, apresentação de trabalhos, debate, dentre outros gêneros). Esse 
critério tem relação com a categoria citada anteriormente, pois há, nesse sentido, a preocupação de que 
diferentes gêneros orais sejam contemplados nos livros didáticos, o que envolve o trabalho de ajuste da 
fala	a	situações	diversas,	por	meio	da	adequação	do	gênero	à	situação	comunicativa	vivenciada.	Desse	
modo,	leva-se	o	aluno	a	compreender	que	os	gêneros	orais,	em	algumas	situações,	exigem	uma	preparação	
e um controle consciente e voluntário.

Entre	2013	e	2016	alguns	critérios	foram	inseridos	e/ou	mantidos,	sem	grandes	modificações.	Esses	
critérios	contemplam	a	escuta	atenta,	a	construção	do	plano	textual	dos	gêneros,	a	escolha	do	registro	
de	linguagem	adequado	a	situações	diversas,	a	utilização	de	recursos	audiovisuais	e	a	preocupação	com	
relação à presença de preconceitos associados às variedades orais, conforme apontado no Quadro 1. 
Esses critérios relacionam-se com alguns dos direitos de aprendizagem estabelecidos recentemente pelo 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e com os Campos de Atuação sugeridos na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). De forma que, é possível perceber relação do Guia/Critérios com o 
que	se	tem	produzido	em	documentos	oficiais	mais	recentes.

Destacamos, ainda, critérios que aparecem em apenas uma edição do PNLD e não são mais retomados. 
No	Guia	2007,	por	exemplo,	há	uma	ênfase	na	“produção	de	textos	orais	em	turnos	longos”,	que,	de	acordo	
com	o	próprio	Guia,	consiste	em	produzir	“textos	orais	em	turnos	longos	em	situação	de	discurso	mais	
monológico,	como	na	exposição	de	temas,	nas	narrativas	de	acontecimentos	e	histórias	e	na	apresentação	
de	 instruções”	 (BRASIL,	2007,	p.	288).	Acreditamos	que,	da	edição	de	2010	em	diante,	esse	critério	 foi	
contemplado	na	categoria	de	“Gêneros	Orais	Diversos”,	que	incluem	a	produção	de	textos	orais	mais	longos.

Outro	critério	que	só	aparece	em	2007	é	a	exploração	da	“argumentação	e	justificativa	de	opiniões”,	
que	visa	a	“participação	em	situações	coletivas	e	individuais	de	apresentação	e	defesa	de	pontos	de	vista,	
como	em	debates	e	discussões”	(BRASIL,	2007,	p.	288),	dimensão	que	pode	também	ser	contemplada	no	
trabalho com os diferentes gêneros orais.

A	edição	de	 2013	apresenta	 um	critério	 voltado	para	 a	 retextualização,	 processo	que	 consiste,	
basicamente,	em	transformar	produções	escritas	em	produções	orais	e	vice-versa	ou,	até	mesmo,	converter	
do	oral	para	o	oral	e	do	escrito	para	o	escrito.	De	acordo	com	Marcuschi	(2010),	essas	transformações	
ocorrem automaticamente (mas não de forma mecânica) pelos usuários da língua, sem que eles se 
deem	conta	das	complexidades	dessas	operações.	Ainda	segundo	o	referido	autor,	essas	transformações	
constituem	atividades	necessárias	para	a	elaboração	de	textos,	pois,	embora	fala	e	escrita	façam	uso	de	
um	mesmo	sistema	linguístico,	há	particularidades	na	formulação	de	textos	tanto	na	modalidade	oral	
quanto na escrita8.	As	atividades	de	retextualização	podem	ser	consideradas	na	exploração	das	relações	
entre	oral	e	escrito,	critério	esse	que,	como	já	apontamos,	está	presente	em	todas	as	edições	do	Guia.	 

8 “Em hipótese alguma se trata de propor a passagem de um texto supostamente “descontrolado e caótico” (o texto falado) para 
outro “controlado e bem-formado” (o texto escrito). Fique claro, desde já, que o texto oral está em ordem na sua formulação e 
no geral não apresenta problemas para sua compreensão. Sua passagem para a escrita vai receber interferências mais ou menos 
acentuadas a depender do que se tem em vista, mas não por ser a fala insuficientemente organizada. Portanto, a passagem da fala 
para a escrita não é a passagem do caos para a ordem: é a passagem de uma ordem para outra ordem” (MARCUSCHI, 2010, p. 47, 
grifos do autor).
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A	retextualização	poderia	ser	incluída	também	em	atividades	de	oralização	da	escrita	(critério	esse	que	
aparece	no	Guia	2016,	como	veremos	adiante),	o	que	justificaria	a	não	permanência	de	um	critério	de	
avaliação	especifico	para	a	retextualização.

O	Guia	2016	apresenta	como	critério	a	“oralização	da	escrita”,	o	qual	não	ocorre	nas	edições	anteriores.	
Como	já	citado	nesse	trabalho,	há	uma	discussão	teórica	sobre	se	a	oralização	da	escrita	compõe	ou	não	uma	
dimensão do oral. Defendemos, apoiando-nos em Leal, Brandão e Lima (2011), que sim e que essa atividade 
ocorre na interface entre o oral e o escrito. Podemos considerar que tais controvérsias e resistências quanto 
à oralização do escrito ser ou não considerada uma dimensão do oral tenham contribuído para que apenas 
em 2016 essa categoria fosse incluída como critério de avaliação dos livros didáticos.

Considerações finais

Os	critérios	específicos	de	avaliação	para	o	eixo	de	ensino	oralidade	nos	livros	didáticos	para	o	ciclo	
de	alfabetização	giram	em	torno,	principalmente,	da	adequação	dos	gêneros	orais	a	diferentes	situações	
comunicativas,	além	da	exploração	das	relações	entre	as	modalidades	oral	e	escrita	da	língua	e	da	língua	
falada na interação em sala de aula. É, a partir desses princípios, que parecem se desdobrar os demais 
critérios,	a	partir	dos	quais	surgem	as	mudanças	mais	significativas,	tendo	em	vista	que,	na	edição	de	2004,	
o	Guia	trazia,	basicamente,	as	categorias	de	critérios	citadas	no	início	deste	parágrafo.	Já	nas	edições	mais	
recentes,	eles	são	ampliados	e	desdobrados.	Por	exemplo,	o	critério	“orientação	para	a	construção	do	plano	
textual	dos	gêneros	orais”,	presente	nas	edições	de	2013	e	2016,	pode	ser	considerado	um	desdobramento	
de	critérios	relativos	a	exploração	de	gêneros	orais	diversos.

O que percebemos, nesse sentido, é um aprofundamento da percepção de ensino de oralidade nos 
critérios	do	Guia.	Ao	longo	do	tempo,	tais	critérios	passaram	a	ser	mais	específicos	com	relação	às	diferentes	
dimensões	do	trabalho	com	oral,	e	isso	levou	não	apenas	a	um	aumento	perceptível	de	critérios,	no	que	se	
refere à quantidade, mas também a uma diversidade maior de elementos a serem avaliados na abordagem 
desse	eixo	de	ensino.
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Resumo: O	presente	 texto	visa	apresentar	parte	da	pesquisa	de	doutorado	que	propõe	um	diálogo	dos	
pressupostos	teóricos,	filosóficos	e	metodológicos	do	Ciclo	de	Alfabetização	com	a	premissa	de	um	tempo	certo	
para aprendizagem, com a seleção de direitos de aprendizagem como indicadores curriculares para o ciclo de 
alfabetização	e	com	o	instrumento	proposto	para	aferir	o	êxito	do	pacto	–	implementação	da	ANA	–	Avaliação	
Nacional	da	Alfabetização.	Este	texto	apresenta,	portanto,	o	interesse	investigativo,	a	construção	teórica,	a	
construção do percurso investigativo que contém uma consulta a base de dados da Associação Brasileira de 
Alfabetização e possíveis desdobramentos no decurso na pesquisa ainda em fase inicial.
Palavras-chave:	Ciclo	de	Alfabetização.	Política	pública.	Pnaic.

Introdução

O	trabalho	aqui	apresentado,	faz	parte	de	um	estudo	que	é	fruto	de	um	percurso	profissional	desenvolvido	
em instituição de ensino fundamental na periferia do estado do Rio de Janeiro ao longo de muito tempo. 
Durante	mais	de	vinte	anos	atuando	como	pedagoga,	os	 fazeres	pedagógicos	 relacionados	as	questões	
curriculares	e	avaliativas	colocam	em	xeque	a	relação	entre	modos	e	tempos	escolares.

Atuando	em	escola	de	Ensino	Fundamental,	é	possível	perceber	diversas	concepções	e	práticas	de	
avaliação convivendo no interior da escola. Algumas práticas são marcadas pela busca de uma avaliação 
formativa e emancipatória; entretanto, a sistematização dessas práticas torna-se difícil pela submissão aos 
padrões	de	qualidade	produzidos	em	grande	escala,	que	acabam	por	conduzir	a	práticas	classificatórias	e	
hierarquizantes. Com a institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e o que ele 
representa na produção do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a avaliação tem assumido 
centralidade	nas	discussões	cotidianas	da	escola,	não	só	na	sala	de	aula	como	também	nas	práticas	gestoras.

Ao	procurar	novamente	a	universidade,	meu	interesse	nas	pesquisas	no	campo	da	avaliação	reflete	a	
inquietude e o desejo de construção de uma escola com percursos emancipatórios, onde o diálogo entre 
as pessoas e seus saberes proporcione mais que o respeito à igualdade e inclua na pauta de discussão o 
reconhecimento à diferença. Da mesma forma, uma escola em que o rompimento com a consciência ingênua 
(FREIRE,	1987)	oportunize,	por	meio	das	relações	dialógicas,	a	 tomada	de	decisões	transformadoras	das	
práticas hegemônicas.

Durante os estudos desenvolvidos no curso de mestrado do PPGEdu/UNIRIO foi possível aprofundar 
os	estudos	da	temática	ciclos,	avaliação	e	currículo.	Sendo	assim,	a	pesquisa	“A	correlação	das	práticas	
avaliativas	no	interior	da	escola	com	a	política	de	controle	público	por	meio	da	avaliação:	um	estudo	
em	Duque	de	Caxias/RJ”	 foi	 realizada.	O	 estudo	desenvolvido	possibilitou	 a	 busca	por	 elementos	
conceituais e empíricos para a discussão de um projeto de escola em que a avaliação, estando a serviço 
de	aprendizagens	relevantes	para	os	estudantes,	ultrapasse	a	categoria	de	procedimentos	de	exame,	onde	
os conhecimentos subalternizados não sejam silenciados e a alteridade seja também um princípio, assim 
como	a	democratização	do	acesso	e	permanência	na	escola.	Desta	forma,	as	questões	que	orientaram	o	
estudo	foram:	em	que	as	práticas	avaliativas	cotidianas	dialogam	com	os	exames	produzidos	pelo	SAEB?	
O	trabalho	dos	docentes	tem	sido	influenciado	em	que	medida,	por	meio	da	política	de	controle	exercida	
pela Provinha e Prova Brasil?
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Com uma metodologia de abordagem qualitativa, foi possível dialogar com docentes, analisar documentos 
e	contextualizar	o	estudo	em	duas	vertentes:	uma	relacionada	a	questões	macroestruturais,	que	constituem	
a análise da política de controle por meio da avaliação, em seus desdobramentos nas práticas avaliativas de 
sala	de	aula,	e	outra	que	estabelece	a	análise	das	práticas	avaliativas	no	cotidiano	escolar	e	as	concepções	
de avaliação que as orientam.

Algumas	considerações	importantes	foram	verificadas.	Algumas	supostas	certezas,	construídas	ao	longo	
dos	anos	de	atuação	profissional,	foram	desconstruídas,	após	o	olhar	epistemologicamente	curioso.	Ficou	
evidenciado	o	potencial	da	enturmação	por	faixa	etária	proposto	pela	organização	escolar	em	ciclo,	que	
oportuniza ao aluno acompanhar a turma e criar vínculos de solidariedade produtiva, na busca pela construção 
de	uma	sociedade	efetivamente	democrática.	Também	foi	possível	perceber	que	os	exames	externos	têm	
buscado aferir de modo padronizado os conhecimentos produzidos pelos alunos, desconsiderando as 
peculiaridades	próprias	de	grupos	silenciados	pelo	abandono	e	exploração	próprios	do	modelo	econômico	
e social vigente.

Respondendo,	portanto,	à	questão	 inicial	da	pesquisa	de	mestrado,	 foi	possível	verificar	que	há	uma	
influência	perceptível	nas	práticas	escolares	em	função	da	institucionalização	da	política	de	controle	público	
por	meio	dos	exames.	Seguindo	a	dinâmica	da	investigação	do	contexto	de	implementação	das	políticas	
públicas	e	a	reverberação	no	cotidiano	escolar,	outras	questões	começaram	a	surgir,	indicando,	portanto,	a	
necessidade de prosseguimentos dos estudos que apontam ainda para o ciclo de alfabetização, seus tempos 
e modos escolares.

Durante	a	finalização	dos	estudos,	 já	era	possível	participar	de	discussões	a	respeito	de	uma	política	
pública	a	 ser	 implementada	nas	escolas	de	ensino	 fundamental.	Em	2013	os	professores	do	Ciclo	de	
Alfabetização da rede pesquisada foram convidados a assinar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa	e	este	texto,	portanto,	apresenta	parte	do	estudo	que	vem	sendo	desenvolvido	no	curso	de	doutorado	
que dialoga com a temática ciclo de alfabetização em sua abordagem cotidiana e a implementação de mais 
uma iniciativa em âmbito nacional.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic é um programa criado para atender ao Plano 
de	Metas	Compromisso	Todos	pela	Educação,	instituído	pelo	Decreto	nº	6.094,	de	24/07/2007	que	por	meio	da	
Portaria	nº	867,	de	4	de	julho	de	2012	fica	instituído	e	cujas	diretrizes	definem	o	compromisso	de	“alfabetizar	
as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental,	aferindo	os	
resultados	por	exame	periódico	específico”.	(MEC,	2012)

Neste sentido, a proposta de investigação visa compreender a relação macroestrutural do Pnaic – 
Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	enquanto	política	pública	com	o	cotidiano	do	ciclo	de	
alfabetização	na	rede	de	Duque	de	Caxias:	as	práticas	pedagógicas,	o	currículo	e	a	avaliação.

O	estudo,	cuja	parte	aqui	está	sendo	apresentada,	propõe	um	diálogo	dos	pressupostos	teóricos,	filosóficos	
e metodológicos do Ciclo de Alfabetização com a premissa de um tempo certo para aprendizagem, com a 
seleção de direitos de aprendizagem como indicadores curriculares para o ciclo de alfabetização e com 
o	 instrumento	proposto	para	aferir	o	êxito	do	pacto	–	 implementação	da	ANA	–	Avaliação	Nacional	da	
Alfabetização.	Tais	questões	atravessam	as	práticas	escolares	em	um	contexto	de	ciclo	de	alfabetização	que	
em movimento constante se constitui espaço de produção de conhecimento.

O interesse foi evidenciado, principalmente, quando a partir de um diálogo com uma professora 
alfabetizadora, a respeito da incompatibilidade didática de uma atividade desenvolvida com a formação 
em	alfabetização	matemática,	esta	afirma	que	Pnaic	é	Pnaic	e	escola	é	escola.	A	afirmação	da	professora	
suscitou inquietação em relação a cultura escolar, assim como a produção cultural de seus sujeitos e grupos 
participantes	do	processo	pedagógico	em	um	contexto	de	implementação	do	pacto.	Na	ocasião,	a	conversa	
com a professora fazia referência a ausência de atividades autorais nos cadernos dos alunos. Estes estavam 
com	inúmeras	atividades	de	caça	palavras,	cruzadinhas,	exercícios	de	arme	e	efetue,	por	exemplo,	que	eram	
cópias	de	coleções	apostiladas.	O	percurso	dos	alunos	em	um	processo	particular	de	aprendizagem	estava	
invisível.
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A professora, apesar de participar frequentemente dos encontros de formação do Pnaic, em sua fala, 
expressa	um	descompasso	entre	a	implementação	da	política	e	sua	prática	pedagógica.	O	presente	trabalho,	
que	está	em	fase	inicial	de	estudo,	tem	interesse	em	perceber	os	diálogos	entre	a	política	pública	proposta	
e as práticas cotidianas no que se refere a organização curricular e os processos de avaliação. Como a 
macropolítica é percebida, concebida e vivenciada nas práticas cotidianas?

O Pnaic, anuncia uma preocupação contida no próprio nome, em relação ao tempo previsto para que os 
alunos consolidem o que denomina como alfabetização. Além da problemática em torno do tempo, previsto 
no	texto	da	lei	que	estabelece	um	prazo	para	uma	suposta	alfabetização,	invisibilizando	subjetividades	e	
impondo	processos	de	homogeneização,	existem	processos	de	produção	cultural	e	epistêmicos	que	são	
desqualificados	por	um	padrão	pactuado	em	nível	nacional	em	submissão	aos	padrões	internacionais.	Como	
todas	essas	questões	atravessam	e	são	atravessadas	pela	prática	escolar	cotidiana?	Tais	questões	fazem	parte	
do	interesse	que	impulsiona	o	estudo.	Este	texto	apresenta,	portanto,	o	interesse	investigativo,	a	construção	
teórica, a construção do percurso investigativo que contém uma consulta a base de dados da Associação 
Brasileira de Alfabetização e possíveis desdobramentos no decurso na pesquisa ainda em fase inicial.

Justificando a construção teórica

A	rede	municipal	de	Duque	de	Caxias	assina	a	adesão	e	seleciona,	em	seu	quadro,	professores	interessados	
em participar da formação oferecida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Instituição de Ensino 
Superior responsável pela viabilização do pacto no estado. Os professores selecionados, com atuação no 
ciclo ou em formação de professores devem atuar também como orientadores de estudo, participando de 
200 horas de formação nos anos de 2013 e 2014, dedicados ao ensino de língua portuguesa e à matemática, 
respectivamente. O interesse em desenvolver o presente estudo me impulsionou a participar da seleção e 
atuar junto aos professores alfabetizadores da rede municipal. O pacto, como é chamado, tem sido prorrogado 
e funcionou em 2015 de forma mais singela com atrasos na concessão de bolsas e encontros municipais 
realizados a partir de maio. Em 2016 foi realizado o Seminário Estadual, sem liberação de bolsas até o mês 
de setembro do corrente ano e os encontros municipais tiveram início em outubro. A Secretaria Municipal de 
Educação utilizou ainda a formação do Pnaic como política municipal de formação para professores lotados 
no Ciclo de Alfabetização.

Participei dos três primeiros anos de implementação do Pnaic, como orientadora de estudos. Durante os 
dois primeiros anos, foram realizados encontros mensais com cerca de 25 professores alfabetizadores para 
estudar temas concernentes à alfabetização em língua portuguesa e alfabetização matemática. No terceiro 
ano	de	 implementação,	 foram	somente	cinco	encontros	para	discutir	as	concepções	de	alfabetização,	
letramento e infância.

Pnaic: o que dizem os eixos de atuação?
O	Projeto	de	Lei	que	instituiu	o	Plano	Nacional	de	Educação	apresentava	um	texto	que,	literalmente,	

dava respaldo para a alfabetização até os 8 anos de idade, entretanto, após a tramitação e muitas disputas 
nas	arenas	decisórias	das	políticas	públicas,	o	texto	final	do	PNE	com	vigência	de	dez	anos,	a	partir	de	26	de	
junho	de	2014,	indica	que	a	alfabetização	deve	se	efetivar	até	o	3º	ano	do	ensino	fundamental.	Apesar	de	
parecer	uma	tênue	diferença,	traz	consigo	possibilidades	de	discussões	mais	abrangentes	quanto	aos	tempos	
escolares e desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. O Pnaic, entretanto, como o próprio nome 
indica,	traz	uma	concepção	de	idade	certa,	possibilitando	inúmeros	questionamentos	quando	analisamos	o	
processo educativo, tomando por referência as teorias do desenvolvimento propostas por Wallon (1995) e 
Vygotsky (1989) em um movimento de construção pessoal e social.

O	manual	do	Pacto,	documento	veiculado	na	página	do	MEC,	descreve	os	quatro	eixos	de	atuação:	
formação continuada de professores, materiais didáticos e pedagógicos, avaliações e gestão, controle social 
e mobilização. Tal documento ao descrever a importância da adesão de todos os municípios relata que
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Em face da relevância deste compromisso, o Ministério da Educação acredita que todos os estados 

e municípios farão a adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ou seja, se 

comprometerão a alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade e aceitarão participar 

das	avaliações	promovidas	pelo	Ministério	da	Educação,	 independentemente	dos	métodos	e	

materiais utilizados nas suas redes (BRASIL, 2012, p.14).

É	necessário	que	professores,	 redes	e	a	 sociedade	 como	um	 todo	discutam	questões	 relativas	 à	
alfabetização, entretanto, desconsiderar métodos, materiais e percursos próprios legitima um processo de 
invisibilização das redes e suas trajetórias (ESTEBAN, 2008). Em nome do que é padrão, os percursos históricos 
de	redes	que	compõem	o	território	nacional	são	desconsiderados,	evidenciando	uma	preparação	para	o	eixo	
avaliação	que	possui	três	componentes:	avaliações	processuais,	debatidas	durante	o	curso	de	formação;	a	
implantação de sistema informatizado no qual os professores deverão inserir os resultados da Provinha Brasil 
de	cada	criança	e	a	aplicação,	junto	aos	alunos	concluintes	do	3º	ano	de	uma	avaliação	externa	universal,	
visando	aferir	o	nível	de	alfabetização	alcançado	ao	final	do	ciclo.

No ano de 2013, foi realizada a primeira edição da Avaliação Nacional da Alfabetização, utilizando dois 
instrumentos:	questionários	contextuais,	cujo	foco	foi	obter	informações	sobre	as	condições	de	infraestrutura;	
formação de professores; gestão da unidade escolar; organização do trabalho pedagógico, entre outras e 
testes de desempenho com objetivo de aferir os níveis de alfabetização e desempenho em alfabetização e 
letramento em Língua Portuguesa e alfabetização em Matemática1.

Em novembro de 2016, ocorreu a terceira edição da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA. Em 
Duque	de	Caxias/RJ,	entretanto,	município	onde	a	pesquisa	se	desenvolve,	o	exame	não	ocorreu	em	toda	rede	
municipal	por	ocasião	de	um	movimento	de	greve	deflagrado	pelo	atraso	no	pagamento	do	funcionalismo	
municipal. Segundo o Documento base, o uso dos termos alfabetização e letramento faz parte de uma 
opção	teórica	que	visa	articular	as	duas	noções,	“considerando	que,	embora	sejam	dois	processos	distintos	
são complementares e importantes no processo de aquisição da língua escrita” (2013, p.9). A construção 
epistêmica, portanto, deste processo de pesquisa compreende a alfabetização por uma perspectiva 
freireana, entendida para além da leitura de palavras e que se dá na leitura do mundo e dos processos de 
conscientização pautados por práticas dialógicas. (FREIRE, 1987)

No	que	se	refere	ao	eixo	gestão,	controle	social	e	mobilização,	o	pacto	prevê	no	artigo	15	da	portaria	
867/2012 a implementação de medidas destinadas ao reconhecimento dos esforços realizados pelas 
escolas	e	de	estímulo	ao	alcance	do	objetivo	central	de	alfabetizar	todas	as	crianças	até	o	final	do	ciclo	de	
alfabetização.	Verifica-se,	portanto,	nesta	política	a	presença	dos	princípios	meritocráticos	(FREITAS,	2011).	
Os	desdobramentos	deste	eixo,	no	cenário	do	ciclo	de	alfabetização	apontam	para	a	necessidade	emergente	
de	aprofundar	reflexão	da	relação	meritocracia	com	o	uso	de	um	instrumento	aferidor	do	desempenho	de	
crianças com apenas 8 anos de idade.

Os	eixos	formação	continuada	e	material	didático	se	integram,	pois,	os	materiais	são	estudados	ao	longo	
dos	encontros	mensais	de	formação.	Os	professores	alfabetizadores	receberam	publicações	para	o	estudo	
das áreas de língua portuguesa e matemática além de livros paradidáticos, entretanto, os livros de língua 
dividiam-se por ano de escolaridade, sem que os professores tivessem acesso ao material impresso para o ano 
que não estava sob sua regência no ano de 2013. Os professores receberam somente o material referente ao 
ano	de	atuação	vigente.	Constata-se	aí	uma	possibilidade	de	se	estudar	as	aproximações	e	distanciamentos	
dos fundamentos do ciclo em relação ao material didático dos professores alfabetizadores. Os volumes 
foram organizados por ano de escolaridade e destinavam-se a um determinado ano de escolaridade e não 
ao ciclo de alfabetização como um período contínuo. De que forma os professores compreendem tal fato e 
o relacionam a prática pedagógica do ciclo?

1 Consulta ao site do INEP http://provabrasil.inep.gov.br/ana/instrumentos



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 941

No	material	destinado	ao	estudo	dos	professores	alfabetizadores	é	possível	perceber	quadros	específicos	
determinantes	dos	conhecimentos	a	serem	trabalhados	nos	três	anos	que	compõem	o	ciclo	de	alfabetização.	
Neles encontra-se a letra I para designar a Introdução do direito, A para designar o Aprofundamento do direito 
e C para indicar a consolidação do direito.

Quadro 1 – Direitos de Aprendizagem contidos no Caderno do Pnaic

Fonte: MEC, 2012, p. 33.

A	discussão	em	relação	ao	que	o	material	didático	define	como	direito	de	aprendizagem	é	fundamental	
para	a	compreensão	do	conceito	de	currículo	que	permeia	esta	política	pública.	Para	Moreira	(2007),	o	campo	
do	currículo	e	as	políticas	curriculares	podem	ser	analisadas	por	meio	de	um	contexto	ideativo	que,	neste	
caso, indica a demanda social e ideológica por direitos como um vetor de apropriação da ideia do direito a 
aprendizagem. Um quadro que determina o direito que o aluno tem a determinados conhecimentos encontra 
aquiescência no ideário do direito a educação hegemonicamente construído, escamoteando a indução 
curricular que se traduz na listagem proposta para os anos de escolaridade.

Ao	estabelecer	um	quadro	com	conhecimentos	específicos	para	balizar	o	 trabalho	nos	 três	anos	do	
ciclo	de	alfabetização,	especificando	a	temporalidade	em	que	os	conhecimentos	devam	ser	introduzidos,	
aprofundados e consolidados pode indicar uma descaracterização da organização escolar em ciclos, no 
que se refere aos movimentos curriculares pautados na diferença, heterogeneidade e nos interesses do 
grupo? Com o quadro dos direitos de aprendizagem é possível perceber na alfabetização um engessamento 
curricular? Os direitos de aprendizagem surgem como indicadores curriculares objetivos em detrimento 
de uma prática pedagógica propícia a construção de processos de aprendizagem a partir dos aspectos da 
educação libertadora com referenciais em Freire? (1987)

Produção de textos escritos Ano 1 Ano 2 Ano 3

Planejar	a	escrita	de	textos	considerando	o	contexto	de	produção:	
organizar	roteiros,	planos	gerais	para	atender	a	diferentes	finalidades,	
com ajuda de escriba.

I/A A/C A/C

Planejar	a	escrita	de	textos	considerando	o	contexto	de	produção:	
organizar	roteiros,	planos	gerais	para	atender	a	diferentes	finalidades,	
com autonomia.

I A A/C

Produzir	textos	de	diferentes	gêneros,	atendendo	a	diferentes	finalidades,	
por meio da atividade de um escriba.

I/A A/C C

Produzir	textso	de	diferentes	gêneros	com	autonomia,	atendendo	a	
diferentes	finalidades.

I I/A A/C

Gerar	e	organizar	o	conteúdo	textual,	estruturando	os	períodos	e	
utilizando recursos coesivos para articular ideias e fatos.

I I/A A/C

Organizar	o	texto	difidindo-o	em	tópicos	e	parágrafos. I A/C

Pontuar	os	textos,	favorecendo	a	compreensão	do	leitor. I A/C

Utilizar	vocabulário	difersificado	e	adequado	ao	gênero	e	às	finalidades	
propostas

I/A A/C A/C

Revisar	coletivamente	os	textos	durante	o	processo	de	escrita	em	que	
o professor é escriba, retornando as partes já escritas e planejando os 
trechos seguintes.

I/A A A/C

Revisar	autonomamente	os	textos	durante	o	processo	de	escrita,	
retomando as partes já escritas e planejando os trechos seguintes.

I/A A/C

Revisar	os	textos	após	diferentes	versões,	reescrevendo-os	de	modo	a	
aperfeiçoar as estratégias discursivas.

I A
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Ao longo da história da educação brasileira, a alfabetização tem sido um tema muito discutido e 
muitas políticas têm sido implementadas para dirimir o analfabetismo. Com o lançamento dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais em 1997, a discussão sobre alfabetização teve sua peculiaridade tendo em vista que as 
classes de alfabetização ainda não faziam parte do Ensino Fundamental. Em 2009 foi criado o PCN em ação 
– Alfabetização, projeto que propunha uma formação para professores atuantes em turmas de alfabetização. 
Em 2001, o MEC lança o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – Profa, cujo objetivo, descrito 
no	Documento	de	apresentação,	era	“desenvolver	as	competências	profissionais	necessárias	a	todo	professor	
que ensina a ler e escrever” (BRASIL, 2001, p.5).

Com	a	aprovação	da	Lei	nº	11.274	de	2006,	que	regulamenta	o	ensino	fundamental	de	9	anos,	o	cenário	
da	alfabetização	é	reconfigurado	e	crianças	de	6	anos	têm	garantida,	na	forma	da	lei,	matrícula	no	Ensino	
Fundamental. Em 2007, o MEC lança outra iniciativa em relação ao ensino da língua portuguesa e matemática 
nos	anos	iniciais.	O	Pró-Letramento	surge,	então	como	“um	programa	de	formação	continuada	de	professores,	
para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do 
ensino fundamental.” (BRASIL, 2012. P.1).

Neste	movimento,	a	rede	municipal	de	ensino	de	Duque	de	Caxias	adota	respectivamente	os	PCN	em	
Ação, Profa, Pró-Letramento e ao término do período determinado pelo governo federal para a implantação 
do Profa, a SMEDC cria a FAP – Formação em Alfabetização Plena. Tal iniciativa municipal teve seu término 
em	2009	com	a	mudança	de	administração	municipal.	Diversas	iniciativas	não	satisfizeram	o	enorme	desafio	
de pensar a alfabetização brasileira como um problema a ser enfrentado considerando as diversidades, 
movimentos	sociais	contemporâneos	e	demais	intervenientes.	Quais	questões	podem	auxiliar	na	compreensão	
da	necessidade	da	implementação	do	Pnaic	mesmo	após	tantas	políticas	públicas	para	a	alfabetização?	
Seria	um	movimento	de	ampliação	das	discussões	sobre	o	tema	ou	nas	arenas	de	disputas,	o	Pnaic	ganha	
espaço	como	uma	política	preparatória	para	a	Prova	Brasil	uma	vez	que	a	avaliação	externa	é	proposta	para	
o	término	do	ciclo	de	alfabetização?	Há	no	Pnaic	uma	tentativa	diferenciada	de	desenvolver	uma	proposição	
curricular	para	o	ciclo?	O	Pnaic	faz	parte	de	uma	política	de	controle	público	por	meio	da	implementação	
de	uma	avaliação	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização?

O Pnaic em Duque de Caxias e a construção do interesse de pesquisa
Muitos professores que participam dos encontros mensais de estudo do Pnaic já participaram de outras 

formações,	entretanto,	houve	uma	convocação	para	que	os	docentes	que	estivessem	atuando	no	ciclo	de	
alfabetização da rede participassem. Na turma em que participei como orientadora de estudos, alguns 
professores relataram que se inscreveram com receio de que esta fosse uma condição para continuar nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, outros com a intenção de estudar letramento e matemática e outros 
com a intenção de compreender o que estava em a política que estaria sendo implementada.2

A proposta que desenvolvo neste projeto implica no aprofundamento teórico dos temas avaliação, 
currículo e escolarização em ciclos, dentre outros, que corroborem para a análise da política implementada 
com o pacto.

É preciso observar que muitos estudos curriculares têm apontado que aquilo que é ensinado 

nas escolas não é isento de epistemologia, ou seja, o que tomamos como verdade, aquilo que 

valorizamos como conhecimentos do currículo e ensinamos como ciência na escola, são verda-

des	parciais,	contextualizadas	em	um	determinado	tempo	e	espaço	(mas	que	não	são	ensinadas	

2 Informação coletada por meio das escritas docentes dos professores da turma que atuo como Orientadora de Estudos.
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com esta perspectiva de relativização), referenciadas em determinadas epistemologias, isto é, 

a determinadas formas de saber, de produzir o conhecimento e de toma-lo como verdadeiro. 

(FETZNER, 2014, p. 17)

Na pesquisa desenvolvida no PPGEdu/UNIRIO, por ocasião do Mestrado, foi possível perceber que alguns 
professores	usavam	os	descritores	do	Saeb	como	listas	de	conteúdos	para	compor	o	planejamento	anual	
a ser desenvolvido ao longo do ano (ASSUMPÇÃO, 2013), tal fato contribui na percepção de um currículo 
engessado	por	padrões	determinados	externamente	a	comunidade	para	as	quais	ele	se	destina.	Na	disputa	
pelo	que	 faz	 sentido	na	escola,	é	necessário	estabelecer	 reflexão	quanto	às	disputas	estabelecias	na	
construção de um currículo relevante. Roldão (2003), ao se referir a relevância do currículo, difere do que 
no senso comum relaciona-se com o que é familiar ou do agrado dos alunos, assim como do que é prático 
e operacional.

A escola, todavia, por força da organização e estrutura que historicamente adotou, na sua relação 

com o saber curricular e nos modos de organização do trabalho escolar que assumiu, estabeleceu 

como efeito perverso, uma certa desencarnação do saber, associada ao modo fechado e circular 

da passagem do saber escolar, que de certo modo o esterilizou, encapsulando-o em territórios 

estanques e com vias de comunicação com a realidade de onde o mesmo conhecimento e à 

compreensão do qual se dirige. (ROLDÃO, 2003, p.19)

Torna-se	necessário	no	caminhar	do	estudo	aqui	apresentado,	uma	 investigação	que	contextualize	a	
relação currículo e práticas de alfabetização historicamente desenvolvidas confrontando-a com as propostas 
de alfabetização, letramento e alfabetização matemática presentes no Pnaic. No material do Pnaic, por 
exemplo,	quando	há	referências	ao	currículo	para	as	escolas	de	campo,	verifica-se	descrita	a	“importância	
do currículo de alfabetização possuir clareza quanto aos direitos de aprendizagem das crianças, buscando 
uma progressão do ensino e da aprendizagem ao longo do ciclo” (MEC, 2012, p. 7). Os direitos mencionados 
aqui dizem respeito ao quadro onde estão elencados os conhecimentos a serem introduzidos, aprofundados 
e consolidados ao longo dos anos de escolaridade. Conhecimentos oriundos de onde? Discutidos com quem? 
Construídos com que historicidade?

Para Wallerstein vivemos em uma luta ideológica central no mundo contemporâneo. Uma luta entre o 
universalismo	europeu	que	cunhou	valores	civilizatórios	balizadores	para	todo	o	“sistema-mundo”	(2007)	
e	o	universalismo	universal	que	propõe	uma	“apreciação	conjunta	do	bem	com	base	concreta	diferente	e	
uma estrutura muito mais igualitária do que todas que já construímos até hoje” (2007, p.60). O Universalismo 
europeu	é	flagrado	no	sistema	educacional	quando	hegemonicamente,	incute	a	ideia	de	existência	de	um	
conhecimento que é validado pela legitimidade temporal e histórica.

Nos anos 80 e 90, com frequência, as escolas eram levadas a desenvolver seus projetos curriculares com 
base na premissa de oportunizar aos alunos o contato e a apropriação de conhecimentos historicamente 
acumulados	e	socialmente	legitimados.	Ao	questionar	a	legitimidade	social	de	determinados	conteúdos,	
fica	evidenciado	o	não	reconhecimento	de	grupos	sociais	outros	que	alijados	da	disputa	de	legitimidade	
têm silenciadas sua produção cultural e epistemológica (APPLE, 1997). Com o Pnaic os conhecimentos 
historicamente acumulados passam a fazer parte do quadro de direitos de aprendizagem e podem encontrar 
aquiescência na sociedade em geral pois veicula a ideia de equalização social.

Construindo um percurso investigativo

O presente estudo nasce com o intuito de investigar um programa de cunho federal que foi iniciado em 
2013,	portanto,	há	que	se	considerar	pesquisas	já	existentes	que	contribuam	na	compreensão	das	questões	aqui	
apresentadas e o diálogo que as mesmas podem proporcionar com a construção teórica e empírica deste estudo.
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Inicialmente dois fóruns foram consultados, os anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação – ANPED e do Congresso Brasileiro de Alfabetização. Os dois eventos cujos anais 
foram	consultados	ocorrem	bianualmente	e	ambos	 foram	consultados	em	duas	edições:	 2013	e	2015	
respectivamente. Nesta comunicação, entretanto, apresentamos apenas a consulta realizada nos anais da 
Associação Brasileira de Alfabetização.

Uma revisão no Conbalf
Os Congressos Brasileiros de Alfabetização estão sendo promovidos pela Associação Brasileira de 

Alfabetização e tiveram início em 2013, ano em que o Pnaic se inicia em todos os municípios do país. Por 
acontecerem	também	bianualmente,	foram	consultadas	as	edições	de	2013	e	2015.	Em	2013,	no	I	Conbalf	–	 
“Os	sentidos	da	Alfabetização	no	Brasil:	o	que	sabemos,	o	que	fazemos	e	o	que	queremos?”	foi	possível	
verificar	que	não	houve	nenhuma	comunicação	com	a	palavra-chave	Pnaic,	nos	seis	eixos	temáticos3. No II 
Conbalf, realizado em 2015 com o tema	“Políticas	públicas	de	alfabetização”,	foram	verificados	10	trabalhos	
com	a	palavra-chave	Pnaic	em	dois	de	seus	seis	eixos	temáticos	que	diferem	dos	da	edição	anterior4.

Tabela 3 – Relação de trabalhos aprovados no II Conbalf

II Conbalf: Políticas públicas de alfabetização

Eixo
Alfabetização e 

formação	profissional
Alfabetização e  
políticas	públicas

Publicações com a Palavra-
Chave Pnaic

7 3

Total de publicações por eixo 20 7

Fonte: Página eletrônica da Abalf

Os trabalhos apresentados para comunicação no II Conbalf demonstram um interesse crescente na 
implementação	do	Pnaic,	no	que	tange	à	formação	profissional	e	relação	da	política	pública	com	o	cotidiano	
da sala de aula.

É possivel perceber um discurso muito aquiescente com a proposta do pacto. Poucas abordagens colocam 
os estudos em um movimento dialético de análise da política de forma macro e micro sociológica. Quanto à 
formação	profissional,	dois	trabalhos	relatam	o	uso	das	estratégias	de	leitura	a	partir	dos	materiais	do	pacto,	
um deles analisa o uso dos jogos nas práticas cotidianas, outro analisa a formação em rede e os demais 
analisam a dinâmica de formação e a perspectiva de formação.

Em relação aos trabalhos que analisam a política implementada, é possível perceber que as matrizes 
teóricas	são	alvo	dos	estudos,	assim	como	as	concepções	de	avaliação	subjacentes.

Após a leitura dos trabalhos é possível perceber que o interesse pela temática tem crescido; entretanto, 
há ainda a necessidade de pesquisas que relacionem dialeticamente a implementação do Pacto enquanto 
política	pública	com	os	fazeres	cotidianos	em	diálogo	com	as	concepções	de	escolarização	em	ciclos,	o	que	
impulsiona a consulta em outros bancos de dados e a propria produção do trabalho aqui apresentado.

3 Eixos Temáticos do I Conbalf: 1. Alfabetização na Educação Infantil; 2. Alfabetização no Ensino Fundamental; 3. Alfabetização de 
Jovens e Adultos; 4. Alfabetização, diversidade e inclusão; 5. Alfabetização e formação de professores e 6. Alfabetização e pesquisa 
acadêmico-científica.

4 Eixos Temáticos do II Conbalf: Alfabetização de Jovens e Adultos; Alfabetização e formação profissional; Alfabetização e Infância; 
Alfabetização na história da educação e Alfabetização, diversidade e inclusão.
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Possíveis desdobramentos

Na	compreensão	preliminar	do	pacto	enquanto	política	pública	há	uma	questão	a	ser	considerada.	 
O Pnaic pode ser considerado uma política de formação, de avaliação ou uma política currícular? Até onde 
foi possível comprrender o Pacto aparece para fazer o controle da aprendizagem na idade certa, por meio 
da formação, por meio da indução curricular realizada pelo quadro de direitos de aprendizagem e por meio 
da	avaliação	que	utiliza	o	exame	externo	como	instrumento	aferidor.	Intenciono	afirmar	que	tal	amplitude	
corrobora com a premissa de que o Pnaic pode ser considerada uma politica de controle.

O	controle	pelo	qual	a	educação	tem	sido	afetada	não	é	um	fim	em	si	mesma	mas	participa	do	movimento	
cuja	 “política	educacional	não	é,	 simplesmente,	determinada	pelas	mudanças	que	estão	ocorrendo	na	
redefinição	do	papel	do	Estado,	mas	é	parte	constitutiva	dessas	mudanças”	(PERONI,	2000,	p.67).	Neste	sentido,	
não	é	possível	portanto,	uma	análise	excluída	dos	condicionantes	que	compõem	o	atual	cenário	de	poder,	
controle e regulação nacional e supra nacional. Para Afonso (2003),

o conceito de poder legítimo ou autoridade deve ser separado da sua tradicional associação com 

os Estados e com os limites rígidos das fronteiras nacionais, para que possa ser relocalizado no 

âmbito	de	uma	nova	configuração	internacional	da	vida	política,	moldada	e	organizada	por	um	

novo	“direito	democrático	cosmopolita”	ou	por	uma	“democracia	cosmopolita	internacional”	(p.38).

O Pnaic apesar de implementado em 2013, surge de uma demanda supra nacional, sendo um programa 
criado para atender ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação de 2007, fruto da Conferencia 
Mundial	Todos	pela	Educação,	em	Jomtien,	na	Tailândia,	realizada	em	março	de	1990	e	financiada	pela	
UNESCO.	Dentre	as	muitas	metas	estabelecidas	Plano	de	Metas,	o	inciso	XXVIII	deixa	evidente	a	preocupação	
com a evolução do IDEB

XXVIII	–	organizar	um	comitê	local	do	Compromisso,	com	representantes	das	associações	de	

empresários,	trabalhadores,	sociedade	civil,	Ministério	Público,	Conselho	Tutelar	e	dirigentes	do	

sistema	educacional	público,	encarregado	da	mobilização	da	sociedade	e	do	acompanhamento	

das metas de evolução do IDEB (Brasil, 2007)

O	estudo	aqui	apresentado	é	um	desafio	construído	tanto	pelo	interesse	de	pesquisador	quanto	pelo	
interesse de uma professora que contaminada com o a utopia freireana aguarda e milita por possibilidades 
outras, por uma sociedade outra, por uma escola outra. Escola onde os seres humanos sejam respeitados em 
suas culturas identitárias e constitutivas de uma sociedade diversa. Onde os resultados das aprendizagens 
estejam para além de índices, de busca desenfreada pela homogeneização.

Para Marín (2007),

A educação intercultural tem e terá, nessa perspectiva, um papel central, enquanto lugar propício 

para o encontro e diálogo de culturas. A educação intercultural poderá criar as condiçoes que 

tornarão	possível	o	enciontro	das	culturas	na	perspectiva	de	uma	complementaridade	benéfica	

para todos, para além de toda hierarquização e de qualquer valorização unilateral. (p. 156)

O confronto, portanto, com pressupostos de idade certa, tempo certo, matrizes homogêneas é 
necesssário, pois nas arenas curricularares e avaliativas a prevalecencia de movimento dialógico é uma 
opção na busca por uma escola na luta por justiça e dignidade. Espera-se que a construção desta pesquisa 
colabore	significativamente	na	trajetória	profissional	a	ser	ainda	percorrida	na	rede	pesquisada	pois,	afinal,	
escola é escola.
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Mudar a escolha do livro didático de alfabetização  
implica mudar o conceito de alfabetizar?
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Resumo: Este	texto	tem	como	finalidade	contribuir	com	a	compreensão	de	enunciações	dos	livros	didáticos	de	
alfabetização Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística e Ápis: letramento e alfabetização, bem como 
o conceito subjacente ao ensino da leitura e da escrita presente neles. Metodologicamente, o estudo adota a 
perspectiva bakhtiniana de linguagem, tendo o estudo documental como procedimento de coleta de dados. Os 
teóricos	utilizados	foram:	Bakhtin	(2003);	Bittencout	(2008);	Geraldi	(2003;	2004;	2010).	Apresenta	breve	contexto	
acerca do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a mudança na escolha do livro de alfabetização em 
2016, seguido da análise das propostas de trabalho do livro didático até então utilizado e, o novo livro didático 
escolhido.	Finaliza	com	apontamentos	reflexivos	e	críticos	acerca	do	conceito	de	alfabetização	que	balizam	
o ler e o escrever no País.
Palavras-chave: Alfabetização. Programa Nacional do Livro Didático. Livro didático de alfabetização.

Introdução

Este estudo objetiva compreender a mudança da escolha do livro didático de alfabetização Porta 
Aberta: letramento e alfabetização linguística	(Isabella	Carpaneda;	Angiolina	Bragança,	1º	ano,	Editora	
FTD),	realizada	com	expressividade	no	PNLD	2010,	para	o	livro	didático	de	alfabetização	Ápis: letramento e 
alfabetização	(Ana	Trinconi;	Terezinha	Bertin;	Vera	Marchezi,	1º	ano,	Editora	Ática)	–	PNLD	2016.	A	escolha	
por	estes	documentos	justifica-se	por	serem	esses	os	livros	com	forte	distribuição	no	Espírito	Santo	nos	
PNLDs 2010 e 2016.

Ao	analisá-los	algumas	questões	emergem:	quais	mudanças	pedagógicas	 foram	determinantes	no	
imaginário do professor diante da escolha de um novo livro didático? Qual conceito de alfabetização 
foi	definido	para	esta	escolha?	O	que	mudou?	A	mudança	do	título	de	um	livro	didático	de	alfabetização	
retrata	alterações	no	fazer	pedagógico	e	conceitual	para	o	ensinar	a	ler	e	a	escrever?

Com	a	finalidade	de	compreender	os	questionamentos	pertinentes	à	estas	escolhas,	principalmente	
no que diz respeito ao conceito de alfabetização balizador à estas obras, tomaremos para estudo mais 
detalhado uma das unidades de cada uma delas. Trata-se, portanto, de um estudo documental que adota 
a perspectiva bakhtiniana de linguagem como aporte para o discurso.

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)

De	acordo	com	Bittencourt	 (2008),	a	 implementação	do	PNLD	no	Brasil	 foi	 resultado	das	decisões	
internacionais da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 1990, em Jomtien, Tailândia. 
Essa conferência teve por objetivo estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas 
os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, condição insubstituível para o advento de uma 
sociedade mais humana e mais justa. Essa Conferência resultou na elaboração da Declaração Mundial 
sobre	Educação	para	Todos	que	inclui	definições	e	novas	abordagens	sobre	as	necessidades	básicas	de	
aprendizagem, metas a serem atingidas relativamente à Educação Básica e compromissos dos governos 
e de outras entidades participantes.
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Os países foram incentivados a elaborar Planos Decenais de Educação para Todos, em que as diretrizes e 
metas do Plano de Ação da Conferência fossem contempladas.1 Iniciam-se, então, movimentos pela garantia 
dos direitos básicos ao cidadão em torno dos conhecimentos indispensáveis à compreensão do mundo em 
que vive. Foi nesse cenário que o Brasil elaborou o Plano Decenal de Educação para Todos, com	a	finalidade	
de viabilizar e implementar políticas de universalização da Educação Básica prevista na Constituição Federal 
(resultante	da	Emenda	Constitucional	nº	59/09).	Uma	das	ações	derivadas	foi	a	implementação	do	PNLD,	a	
partir de 1996, que se preocupou, entre outras, em promover a avaliação, a aquisição universal e a distribuição 
planejada dos livros didáticos.

Seguindo esta lógica, o PNLD tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores 
por	meio	da	distribuição	de	coleções	de	livros	didáticos	aos	alunos	da	educação	básica,	sendo	executado	em	
ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o Ministério de Educação adquire e distribui livros para todos os 
alunos	de	um	segmento,	que	pode	ser:	anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	anos	finais	do	ensino	fundamental	
ou	ensino	médio.	À	exceção	dos	livros	consumíveis,	os	livros	distribuídos	deverão	ser	conservados	e	devolvidos	
para	utilização	por	outros	alunos	por	um	período	de	três	anos.	Os	alunos	que	são	público-alvo	da	educação	
especial também são atingidos, com a distribuição de obras didáticas em Braille de língua portuguesa, 
matemática,	ciências,	história,	geografia	e	dicionários.

No ano de 2016, o livro didático Ápis: Letramento e Alfabetização	(1º	ano),	PNLD	2016,	assumiu	lugar	de	
destaque entre a escolha dos professores no Espírito Santo; lugar até então assumido pelo livro Porta Aberta: 
letramento e alfabetização linguística	(1º	ano).	Esse	destaque	no	processo	de	escolha	desses	livros	didáticos	
nos movimenta às análises que serão descritas a seguir.

Em foco as propostas pedagógicas dos livros Porta Aberta: letramento e alfabetização 
linguística (PNLD 2010) e Ápis: Letramento e Alfabetização (PNLD 2016)

Detendo-nos na condução pedagógica de alfabetização nos livros mencionados, ambos direcionados ao 
1º	ano,	optamos	por	estudar	uma	de	suas.	Constatamos	que	ambas	apresentam	organização	semelhante	
e,	hipoteticamente,	acreditamos	que	nossas	enunciações	possam	ser	generalizadas	a	 todas	as	unidades,	
alterando-se apenas letras ou famílias silábicas tomadas como foco do processo de ensino.

Analisando o sumário do livro didático Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística (Figuras 1, 2 e 3), 
observamos uma proposta pedagógica organizada por meio do ensino sequenciado com estudo do alfabeto, 
letra de forma e letra cursiva, vogais e consoantes, encontros vocálicos e sons nasais (antecedendo-a, há as 
unidades Eu sou assim! Veja o quanto você já sabe ler!).	O	trabalho	com	textos,	na	sequência,	é	explorado	por	
meio	de	cantigas	folclóricas,	parlendas,	canções,	pequenos	trechos	da	literatura	infantil,	poemas,	trava-língua,	
lendas,	adivinhações,	fábulas,	histórias	em	quadrinhos,	capas	de	revistas,	avisos,	convites,	rótulos,	anúncios,	
instruções,	propagandas	e	textos	didáticos.

1 Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=110>. Acesso em: 5 ago. 2012.
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Figura 1 – Sumário do livro Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística	–	1º	ano	–	PNLD	2010

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 2 – Sumário do livro Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística	–	1º	ano	–	PNLD	2010	
(continuação)

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Figura 3 – Sumário do livro Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística	–	1º	ano	–	PNLD	2010	
(continuação)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Por sua vez, o livro didático Ápis: letramento e alfabetização também é organizado em unidades conforme 
evidenciado	em	seu	sumário	(Figuras	4,	5,	6	e	7).	Intituladas	com	nomes	de	pessoas	(excetuando-se	as	duas	
primeiras que possuem propostas Ler e Escrever é um Prazer! e Uma Sala de Aula), cinco unidades apresentam 
nomes iniciados por letras que representam vogais, seguidas de um trabalho com encontros vocálicos (Quando 
as vogais se encontram) e 21 unidades intituladas com nomes iniciados por consoantes. A proposta primeira 
dessas unidades apresenta a letra inicial de cada nome (foco de estudo da língua), seguida de uma leitura 
com	interpretação	do	texto	e	de	uma	seção	específica	sobre	o	estudo	da	língua.

Figura 4 – Sumário do livro Ápis: Letramento e Alfabetização	–	1º	ano	–	PNLD	2016

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Figura 5 – Sumário do livro Ápis: Letramento e Alfabetização	–	1º	ano	–	PNLD	2016	(continuação)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 6 – Sumário do livro Ápis: Letramento e Alfabetização	–	1º	ano	–	PNLD	2016

Fonte: Acervo da pesquisadora.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização952

Figura 7 – Sumário do livro Ápis: Letramento e Alfabetização	–	1º	ano	–	PNLD	2016

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Os	livros	em	análise	são	constituídos	por	unidades	iniciadas	por	um	texto	geralmente	curto,	articulando	
ou	não	textos	secundários,	que	à	apresentação	do	alfabeto,	encontros	vocálicos	e	famílias	silábicas,	a	partir	
de	palavras-chaves	retiradas	do	texto	em	estudo.	Portanto,	os	textos	servem	ao	ensino	das	palavras,	sílabas	
e letras, o que nos conduz à compreensão de que a alfabetização é entendida como processo de aquisição 
do código escrito que ocorre por meio do trabalho com famílias ou grupos silábicos.

Cabe uma ressalva em relação à organização do livro Ápis: letramento e alfabetização. Suas seis primeiras 
unidades possuem nomes próprios iniciados por B e P, D e T, F e V. Acreditamos que essa escolha não foi 
aleatória, mas sustentada pelos estudos de Lemle (1989) que organiza o ensino da língua materna, iniciando-o 
por	letras	que	possuem	relações	de	correspondência	biunívoca,	ou	seja,	não	concorrem	com	outra	letra	pelo	
mesmo som. Analisando a unidade Tatiana,	essa	informação	é	confirmada.	Entretanto,	destacamos	um	erro	
conceitual	no	que	se	refere	ao	estudo	das	letras	T	e	D,	uma	vez	que	ambas,	ao	serem	adicionadas	da	letra	“i”	
ou do fonema /i/ apresentam variação na leitura, o que revela não possuirem relação biunívoca entre som 
e letra, letra e som.

Para que possamos detalhar a organização destas obras e o trabalho pedagógico proposto, propomos o 
estudo da progressividade de unidades dos livros e a concepção de alfabetização subjacente.

Estudo do texto “Quem cochicha... (tatu)” – Porta aberta:  
letramento e alfabetização linguística (PNLD 2010)

Na	proposta	do	texto	“Quem	cochicha...	(tatu)”,	percebemos	que	é	iniciada	com	a	leitura	de	uma	parlenda	
com	orientações	ao	trabalho	do	professor:	transcrição do texto em papel cartolina ou pardo, sua fixação em 



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 953

local visível para ser lido pelas crianças cotidianamente até serem memorizados, permitindo a participação 
daquelas que ainda não leem convencionalmente.	 Apesar	de	as	 recomendações	mencionarem	uma	
memorização plena de significados,	não	há	menção	de	como	se	pode	explorar	os	sentidos	do	texto.

Também	há	orientações	para	o	trabalho	com	o	gênero	textual:	“Explique que parlendas são versos usados 
para escolher quem começa um jogo, confundir um amigo ou só para divertir. Depois da leitura oral dos alunos 
pergunte: vocês conhecem outras parlendas? Quais?” (CARPANEDA; BRAGANÇA, 2008, p. 52). Restringem-se 
aos	aspectos	composicionais	e	às	finalidades	da	parlenda,	além	de	questionamentos	sobre	conhecimentos	
prévios	ou	leituras	anteriores	desse	gênero.	Sendo	assim,	essas	recomendações	não	ajudam	o	professor	a	
discutir	a	parlenda	como	integrante	da	cultura	oral	popular,	nascida	em	um	meio	social,	com	finalidades	
específicas.

Acreditamos que no livro Porta aberta: letramento e alfabetização	as	parlendas	(como	outros	textos	da	
tradição	oral)	aparecem	por	serem	textos	curtos,	de	leitura	fácil,	que	proporciona	a	memorização	e	favorece	
o	trabalho	com	as	rimas	e	aliterações.	Podem	até	ser	“autênticos”,	ou	seja,	não	foram	artificialmente	criados	
para ensinar a ler e a escrever, mas tornam-se instrumentos para a alfabetização, ou seja, constituem-se como 
pretextos	para	o	ensino	de	unidades	menores	da	língua	(grupos	silábicos).	O	fato	de	mencionar	as	finalidades	
do	texto	e	seus	aspectos	composicionais	não	muda	o	modo	como	são	explorados	e	compreendidos.	Bakhtin	
(2003)	evidencia	que,	por	meio	dos	gêneros	do	discurso,	estabelecemos	interconexão	da	linguagem	com	
a vida social, uma vez que a linguagem permeia os diversos campos da atividade humana, mas, se não há 
conexão	dos	textos	com	a	cultura	oral,	estes	se	tornam	apenas	instrumentos	para	ensinar	a	ler,	perdendo	
sua substância.

Essas	considerações	vão	se	consolidando	após	as	orientações	sobre	a	leitura	da	parlenda.	O	livro	solicita	
à criança acompanhar a leitura do professor e, depois, ler com seus colegas.	Após,	propõe	que,	em	parceria	
com os colegas: Leia mais uma vez a parlenda apontando as palavras com o dedo, para depois sublinhar 
a palavra “tatu”.	Mais	uma	vez,	traz	orientação	em	destaque	ao	professor	para	que	“[...]	amplie	a	atividade,	
pedindo	que	cada	fileira	ou	grupo	de	alunos	leia	um	verso	de	cada	vez”	(CARPANEDA;	BRAGANÇA,	2008,	 
p.	30).	Vejamos	esses	extratos	(Figura	8):

Figura 8 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização954

Os	comandos	e	as	orientações	até	o	momento	levam-nos	à	conclusão	de	que	o	texto	nesta	unidade	foi	
selecionado	para	alfabetizar,	proporcionando	apenas	o	reconhecimento	e	a	 identificação	de	signos	que	
compõem	o	sistema	de	escrita.	Nem	sequer	a	compreensão,	elemento	essencial	que	proporciona	uma	
atitude	responsiva	diante	do	texto,	é	explorada.	Pensar	a	leitura	como	diálogo	entre	autor-texto-leitor	implica	
movimentos	de	produção	de	sentidos,	o	que	provoca	o	exercício	de	ultrapassar	o	já	sabido	e	reconhecido	
para construir sentidos. Nessa lógica, concordamos com Geraldi (2010, p. 104), que

[...]	o	processo	da	leitura	de	um	texto	opera:

1. com conhecimentos que vão além do linguístico,

2.	 com	muitos	outros	textos,	que	dão	ao	texto	um	contexto,

3.	 com	as	condições	concretas	da	leitura,	que	incluem	desde	condições	materiais	de	leitura,	ob-

jetivos	e	interesses	e	mesmo	relações	externas	à	própria	leitura,	como	por	exemplo,	a	relação	

professor/ aluno.

Uma	proposta	de	leitura	não	encontrada	na	unidade,	uma	vez	que	o	texto	visa,	como	resultado,	o	domínio	
da	leitura	da	palavra	e	famílias	silábicas	em	estudo,	ou	seja,	a	decodificação.	Quando	avançam,	limitam-se	às	
estratégias	da	leitura.	Contudo,	o	foco	nas	estratégias	não	incide	em	alterações	ou	orientações	ao	professor	
em sua proposta pedagógica de trabalho. Assim, a ênfase recai na captação de ideias do autor ou aspectos 
estruturais,	desconsiderando	as	experiências	e	os	conhecimentos	do	leitor.	Em	síntese,	há	uma	estreita	relação	
entre	as	situações	de	leitura	e	o	reconhecimento	dos	signos	linguísticos.

Após	a	leitura	com	a	finalidade	de	memorização	do	texto,	as	autoras	propõem	atividades	que	visam	a	
marcar as frutas cujos nomes terminam com a mesma vogal da palavra “tatu”. As palavras apresentadas são: 
caju, cupuaçu, coco (Figura 9).

Figura 9 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Observamos	que	a	ênfase	à	palavra-chave	e	à	memorização	de	padrões	silábicos	é	destacada	ao	longo	
das atividades de sistematização de escrita desta unidade que, por sua vez, incentivam a cópia de palavras, 
formação	e	separação	de	palavras	em	sílabas,	escrita	de	frases	com	as	palavras	formadas	e	repetições	desses	
modelos. Essa avaliação é reiterada quando, na sequência, é proposto às crianças olharem para algumas 
placas de animais de um zoológico. Em seguida, são orientadas a Encontrar e sublinhar no nome desses 
animais as sílabas ti, tu e ta. Novamente enfatiza-se o reconhecimento das sílabas (Figura 10).
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Figura 10 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Prosseguindo,	o	livro	ainda	propõe	Montar com o alfabeto móvel a palavra “tatu” e depois solicita que a 
escreva.	Ao	lado	da	proposta	com	o	alfabeto	móvel,	apresenta	orientações	ao	professor	(Figura	11).

Professor, o alfabeto móvel deve ser utilizado sempre que houver oportunidade, para formar 

palavras e frases, individualmente ou em grupo. O importante é que os alunos sejam levados 

a	confrontar	as	produções	com	os	colegas,	a	realizar	consultas	e	correções	entre	os	colegas,	e	

sempre	que	possível	a	socializar	informações	(CARPANEDA;	BRAGANÇA,	2008,	p.	53).

Figura 11 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Mais uma vez, ressalta-se a necessidade de domínio do reconhecimento de palavras, limitando-se aos 
aspectos	 linguísticos	da	 língua,	uma	vez	que	são	proposições	para	escrituração	de	palavras	ou	 frases	
descontextualizadas.	Acerca	da	 importância	da	palavra,	Bakhtin	 (2009,	p.	99,	grifos	do	autor)	acentua	
que	 “[...]	A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial 
[...]”.	Atividades	como	essas	negam	a	concretização	da	palavra	em	seu	contexto	real,	reforçando,	assim,	
enunciações	monológicas	 fechadas	e	abstratas.	Por	outro	 lado,	a	obra	acena	para	a	necessidade	de	
considerar as hipóteses das crianças sobre a escrita, o que mostra seu ecletismo, associando-se ao 
construtivismo.
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Essa associação também pode ser observada na proposta de atividade que segue: Leia as palavras com o 
colega ao lado e pinte o quadrinho que tem o nome da figura. Novamente, as autoras orientam o professor, 
apontando que (Figura 12).

[...]	neste	tipo	de	atividade,	é	interessante	agrupar	os	alunos	em	duplas	por	competências	próxi-

mas	em	relação	às	suas	hipóteses	sobre	o	sistema	de	escrita.	Por	exemplo:	alunos	em	hipótese	

pré-silábica com alunos em hipótese silábica; alunos em hipótese silábica com alunos em hipótese 

silábico-alfabética (CARPANEDA; BRAGANÇA, 2008, p. 53).

Figura 12 – Livro Porta aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

A	orientação	para	o	professor	sobre	o	agrupamento	de	crianças	em	duplas	destaca	orientações	para	os	
aspectos da variação interna das palavras o que poderá provocar na criança movimentos de pesquisa, uma 
vez	que	há,	nas	atividades,	variações	internas	e	não	externas.	Assim,	orienta	ao	professor	que

[...] A escolha das palavras fará com que os alunos voltem sua atenção para o interior das palavras, 

procurando	descobrir	o	que	as	diferencia,	uma	vez	que	têm	número	aproximado	de	letras	que	

começam e terminam com as mesmas letras (CARPANEDA; BRAGANÇA, 2008, p. 53).

Na sequência do trabalho (Figura 13), temos Ligue os nomes às figuras. Depois copie.	Novas	orientações	
são dirigidas ao professor. Vejamos:

[...] registre na lousa as palavras ‘tio’ e ‘tia’ e pergunte: o que essas palavras têm de igual? O que elas 

tem de semelhante? Pergunte também se os alunos têm tio ou tia. Você pode solicitar que, em uma 

folha à parte, desenhem e escrevam o nome dos tios deles (CARPANEDA; BRAGANÇA, 2008, p. 54).

Figura 13 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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A	unidade	reforça	o	conhecimento	da	criança	acerca	do	domínio	de	palavras	em	que	a	letra	“t”	se	liga	
às letras que representam as vogais. Por sua vez, a orientação dada ao professor enfatiza a necessidade do 
trabalho	com	a	categorização	funcional,	uma	vez	que	as	palavras,	de	acordo	com	as	normas	ortográficas,	
devem ser escritas observando uma sequência convencional das letras. No caso da atividade proposta, a 
alteração	de	uma	letra	–	“o”	ou	“a”	–	modifica	o	sentido	da	palavra,	implicando	a	mudança	de	gênero	nos	
substantivos.

Na sequência da unidade, é solicitado ao aluno que Pinte os desenhos e complete com as palavras que 
rimem com o nome das figuras. Outra orientação é dirigida ao professor que estabelece:

Professor, antes da atividade, retome com os alunos o conceito de rima e proponha uma brinca-

deira	com	os	sons	de	algumas	palavras.	Por	exemplo:	eca,	meleca,	cueca,	careca,	sapeca/	rata,	

lata, pata/ oito, biscoito, dezoito/ escola, cola, vitrola, esmola, camisola/ pirulito, palito, mosquito, 

periquito, cabrito, apito/ chinelo, martelo, marmelo, cogumelo, farelo, amarelo (CARPANEDA; 

BRAGANÇA, 2008, p. 54).

Ao trabalhar com a rima, o professor estará trazendo para a sala de aula ideias conceituais e estruturais 
do	gênero	poema.	Contudo,	enfatizamos	que	proposições	como	essas	negam	o	caráter	discursivo	da	língua	
humana,	pois	não	há	uma	interconexão	da	linguagem	com	a	vida	social	(BAKHTIN,	2003).	A	seguir,	ilustramos	
nosso dizer (Figura 14).

Figura 14 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Para	encerrar	a	unidade,	as	autoras	propõem	uma	produção	textual	intitulada	Projeto. A atividade visa a 
um	estudo	voltado	para	pesquisa	de	parlendas	e	poemas	com	a	finalidade	de	realizar	um	recital.	A	proposta	
tem	desdobramento	com	a	organização	de	um	livro	a	ser	doado	à	biblioteca.	Ao	final,	apresentam	mais	uma	
orientação para a condução do trabalho do professor (Figura 15). Observe:
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Professor, sugerimos que marque uma data e peça aos alunos que tragam para a escola CD’s de parlenda. 
Embora	nessa	faixa	etária	os	alunos	ainda	estejam	construindo	a	capacidade	de	expressão	oral,	a	escola	não	
pode	reduzir	sua	participação	nas	comunicações	espontâneas	e	relatos	produzidos	pelos	alunos.	É	preciso	
proporcionar	a	eles	situações	mais	formais,	às	quais	têm	menos	acesso.	Este	é	o	objetivo	deste	projeto.

No	apêndice	do	‘Anotações	para	o	professor’	você	encontrará	todos	os	passos	para	a	execução	do	projeto,	
além de algumas parlendas e poemas (CARPANEDA; BRAGANÇA, 2008, p. 55).

Figura 15 – Livro Porta Aberta: letramento	e	alfabetização	linguística	(PNLD	2010),	extrato	do	texto	Quem 
cochicha... (tatu)

Fonte: Acervo da pesquisadora.

O Manual do professor	deixa	claro	que	o	recital de parlendas e poesias objetiva colocar as crianças em 
situações	formais	de	uso	da	língua,	uma	vez	que	irão	se	apresentar	para	um	determinado	público	recitando	
textos	da	tradição	oral.	O	professor	é	orientado	a	dialogar	com	os	alunos	sobre	o	projeto,	a	definir	o	público	
para o qual irão declamar, a orientar a pesquisa e leitura de parlendas e poemas, a selecionar alguns desses 
textos	para	serem	proferidos	pela	turma,	a	propor	a	cópia	dos	textos	selecionados,	a	ilustrar	esses	textos	e	a	
escriturar	o	convite.	Há	também	orientações	para	apresentação	do	recital	por	meio	dos	ensaios	e	sugestões.	
Conclui com a organização do livro de poemas e parlendas	e	com	proposições	de	alguns	desses	textos.

Estudo da unidade Tatiana – Ápis: Letramento e Alfabetização (PNLD 2016)

A unidade em estudo (Tatiana) inicia	com	letras	de	forma	maiúsculas	e,	na	sequência,	com	letras	de	forma	
maiúscula	e	minúsculas,	apresentando	a	imagem	de	uma	menina	desenhando	um	gato	com	as	peças	de	um	
tangram (Figura 16). Notamos na unidade a apresentação de uma palavra logo no início do trabalho, e não 
apenas a letra como no livro Porta aberta: letramento e alfabetização linguística (que apresenta a palavra 
tatu	só	após	a	leitura	da	parlenda).	Entretanto,	inferimos	que:	sendo	o	“t” de tatu, ou de Tatiana, ou de tangram, 
a	presença	de	vocábulos	iniciados	por	letras	que	serão	estudadas	aproxima	os	livros	em	questão,	uma	vez	
que o foco de análise continua sendo as partes menores da língua.
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Figura 16 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Antes de apresentar a palavra Tatiana,	as	autoras	propõem	a	leitura	de	imagens	de	um	gato	e	de	um	
rato	que	vão	sendo	construídas	progressivamente	com	a	inclusão	de	partes,	a	exemplo	da	montagem	do	
tangram (Figura 17). Solicitam às crianças que façam algo semelhante e indagam sobre o que desenharam. 
Na	sequência,	é	apresentado	um	texto	instrucional	para	o	uso	do	tangram	(Figura	18)	que	será	lido	pela	
professora	e	acompanhado	pelas	crianças	que,	a	exemplo	da	“Tatiana”,	também	construirão	um	gato	montado	
a partir do jogo mencionado.

Figura 17 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Figura 18 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Nas	páginas	há	 inúmeras	recomendações	ao	professor	como:	1)	caracterização	do	“t”como	letra	que	
mantém	correspondência	biunívoca	e	que,	por	 isso,	não	oferece	dificuldades,	exceto	na	confusão	com	o	
fonema /d/; 2) sugestão de realização de atividades orais para diferenciação entre os fonemas /d/ e /t/; 3) 
orientação	para	que	se	fale	sobre	a	origem	do	tangram;	4)	informações	sobre	o	gênero	textual	a	ser	trabalhado	
(habilidades	requeridas	na	leitura	e	estrutura	textual);	5)	levantamento	de	experiências	de	construção	de	
brinquedos,	abrindo	espaços	para	relatos	orais.	Além	do	erro	conceitual	que	acompanha	a	definição	da	
letra	“t”	como	pertencente	ao	grupo	de	correspondência	biunívoca,	gostaríamos	de	destacar	que	a	escolha	
do	texto	acompanha	o	critério	de	seleção	do	título	(Tatiana): possuem palavras que se iniciam com a letra 
a ser estudada.

Nesse	 sentido,	 o	 texto	não	é	 escolhido	por	 sua	 riqueza	dialógica,	 crítica,	 reflexiva,	 nem	mesmo	
composicional,	mas	sim	para	trabalhar	a	letra	“t”.	Portanto,	se	torna	pretexto	para	o	ensino	da	língua.	Nosso	
olhar	não	consegue	se	eximir	de	pontuar	a	semelhança	entre	os	dois	livros	didáticos	analisados.

Na sequência do trabalho, há uma seção intitulada Interpretação de texto em que se solicita às crianças 
a	localização	e	identificação	de	uma	das	regras	para	o	uso	do	tangram,	além	da	correlação	entre	frases	
desse	texto	instrucional	às	imagens	que	o	ilustram	(Figura	19).	As	crianças,	são	estimuladas	a	jogarem	com	
o	tangram	em	duplas	a	partir	da	leitura	de	outro	texto	instrucional	que	as	orienta.

O	trabalho	com	o	texto,	nesse	sentido,	reduz-se	à	mera	localização	de	informações,	exigindo-se	precisão	
nas	informações,	que	interdita	o	diferente	e	a	variedade	de	respostas.	A	exemplo	do	que	também	acontece	
com o livro Porta aberta: letramento e alfabetização linguística (PNLD,	2010),	o	texto	não	foi	escolhido	porque	
oportuniza	a	compreensão,	a	formulação	de	hipóteses,	inferências,	estabelecimento	de	relações	entre	partes	
do	texto	e	entre	diferentes	textos,	a	contraposição	entre	o	ponto	de	vista	do	autor	e	o	do	leitor.	Foi	selecionado	
para	alfabetizar	(codificar	e	decodificar	apenas).
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Figura 19 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização (PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

A partir destas atividades, uma nova seção é proposta – Práticas de Oralidade – em que há uma discussão 
sobre a necessidade das regras em um jogo (Figura 20). Esse diálogo é dirigido por dois questionamentos 
Por que as regras são importantes em um jogo? O que pode acontecer quando as regras de um jogo são 
desrespeitadas,	seguidos	de	orientações	quanto	ao	momento	de	falar	e	escutar.	Há	uma	orientação	dirigida	
aos	professores:	“Prof.,	orientar	os	alunos	para	articular	bem	os	sons,	reforçando	as	palavras	mais	importantes	
num	ritmo	que	mantenha	a	atenção	de	todos”	(TRINCONI;	BERTIN;	MARCHEZI,	2014,	p.	113).

Figura 20 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Após	a	leitura	do	texto	instrucional	e	o	diálogo	sobre	a	finalidade	das	regras,	a	seção	Produção de texto 
(Figuras	21,	22	e	23)	propõe	a	escrita	de	um	texto	instrucional	a	partir	de	três	figuras	que	ilustram	instruções	
para a confecção de um ratinho de papel. Em duplas, as crianças são convocadas a descreverem uma 
instrução para cada imagem. Um banco de palavras com os vocábulos dobre, corte, pinte, cole, desenhe 
é	disponibilizado.	Nessa	seção,	observamos	orientações	ao	professor:	1)	consideração	das	hipóteses	sobre	
a	escrita	no	registro	das	crianças;	2)	estímulo	ao	uso	do	banco	de	palavras;	3)	recomendações	a	se	aceitar	
diferentes	instruções,	desde	que	possam	auxiliar	outra	dupla	na	construção	do	mesmo	ratinho	de	papel;	 
4)	registro,	por	parte	das	autoras,	das	instruções	em	sua	publicação	original,	para	que	possam	ser	usadas	em	
um	possível	texto	coletivo.	Após	a	escrita,	as	crianças	deverão	montar	o	ratinho	de	papel	seguindo	o	que	foi	
registrado,	bem	como	desafiar	algum	familiar	a	construí-lo.

Figura 21 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Figura 22 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 23 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Levando	em	consideração	o	que	Geraldi	(2003,	p.	137)	nos	aponta	a	respeito	das	produções	de	texto,	por	
mais simples que seja a proposta, é preciso garantir que:

a) se tenha o que dizer;

b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;

c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;

d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz [...];

e) se escolham as estratégias para realizar (a), (c) e (d)”.

O	movimento	constituído	para	a	realização	da	produção	textual	ora	descrita	não	leva	em	consideração	
nenhum desses apontamentos, uma vez que as crianças não têm razão para dizer e nem podem escolher o 
que dizer. O fato de ser dirigida a algum familiar pode até nos ressoar como a presença de um interlocutor. 
Entretanto, essa condição não aparece como condição primeira para sua escritura. Ao analisarmos essa 
proposta,	relembrávamos	Geraldi	(2003,	p.	138)	ao	descrever	que	“[...]	o	que	se	tem	a	dizer	é	uma	história	pela	
gravura,	ou	seja,	não	se	trata	de	contar	algo	vivenciado	e	que,	por	extraordinário	na	cotidianidade,	merece,	
no julgamento do locutor, ser contato para outrem”.

Além disso, enfatiza-se o ensino do gênero que é selecionado para ser ensinado e, posteriormente, 
reproduzido.	Um	texto	diferente	é	apresentado	na	seção	intitulada	Aí vem Lenda, oportunizando um diálogo 
sobre possíveis origens do tangram (Figura 24). No início da proposta há orientação para o reconto oral 
dessa história. E, na seção mencionada, a leitura é apresentada formalmente para ser acompanhada pelas 
crianças. Entretanto, no mesmo instante em que aparece... desaparece, pois o diálogo cede lugar à proposta 
de produção de mais um texto instrucional, compreendida, por nós, muito mais como uma avaliação da 
apropriação	do	gênero	estudado,	do	que	uma	proposta	qualificada	de	produção	de	texto.

Figura 24 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Acreditamos que, da mesma forma como o livro Porta aberta: letramento e alfabetização linguística, a 
compreensão ativo-responsiva do sujeito é desconsiderada e o diálogo, não oportunizado. Reiteramos: os 
textos	apresentados	às	crianças	são	escolhidos	apenas	por	proporcionarem	a	identificação	e	o	reconhecimento	
de	signos,	além	de,	nesse	caso	específico,	ensinarem	a	estrutura	de	determinado	gênero	textual.

Sem	fazer	 referências	às	discussões	anteriores	que	envolveram	as	dimensões	 leitura	e	produção	de	
texto,	o	ensino	efetivo	da	letra “t” é iniciado na unidade Tatiana a partir da seção Palavras em Jogo: a letra 
T t, seguida	das	seções	Pesquisa de Palavras e Memória em Jogo, que também objetivam o trabalho com o 
estudo desta letra.
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Como	podemos	verificar	nas	Figuras	25,	26,	27	e	28,	há	uma	proposição	de	10	atividades	em	que	se	exploram:	
1)	a	evolução	da	letra	“t”	na	história;	2)	a	identificação	da	letra	“t”	no	alfabeto;	3)	a	exploração	do	traçado	da	
letra	“t”	por	meio	de	uma	imagem,	mostrando	o	que	devemos	fazer	com	o	lápis	para	escrevê-la,	acompanhada	
de	versos	que	registram	esses	movimentos;	4)	a	exploração	oral	e	escrita	de	palavras	com	“d”	e	“t”,	que	devem	
ser	completas	com	as	devidas	letras	e	ligadas	às	figuras	correspondentes;	5)	a	leitura	de	diferentes	sílabas	que,	
devidamente agrupadas, permitirão a composição de palavras que possuem a letra em estudo (estes vocábulos 
também	deverão	ser	ligados	às	figuras	correspondentes);	6)	a	formação	de	palavras	com	“t”	a	partir	de	palavras	
já	formadas	com	registro	daquela	que	tem	menor	número	de	sílaba;	7)	a	localização	do	“t”	em	palavras	que	
usam	diferentes	formatos	de	letras	de	forma	maiúsculas	e	minúsculas;	8)	a	pesquisa	de	palavras	que	usam	a	
letra estudada; 9) leitura e reescrita de trava-língua (criado pelas próprias autoras).

Figura 25 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 26 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Figura 27 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização (PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.

Figura 28 – Livro Ápis: Letramento e Alfabetização	(PNLD	2016),	extrato	da	unidade	Tatiana

Fonte: Acervo da pesquisadora.
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Interessante	observar	que	pouquíssimas	orientações	são	direcionadas	ao	professor.	Observamos,	além	das	
respostas	propostas	às	atividades,	apenas	um	chamado	para	a	origem	da	letra	“t”	e	uma	recomendação	para	
a	busca	por	outros	trava-línguas,	exemplificando-se	com	um	texto	em	que	a	palavra	tempo é intensamente 
explorada:	“O tempo pergunta ao tempo / quanto tempo o tempo tem / E o tempo responde ao tempo / que 
o tempo tem tanto tempo / quanto tempo o tempo tem”.

Uma	primeira	impressão	desloca	nosso	olhar	para	o	limitado	estudo	da	história	da	letra	“t”,	perdendo-
se a oportunidade de situar a alfabetização como prática social e histórica. Contudo, mesmo limitado, 
diferencia-se da proposta do livro Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística que nem menciona 
esse conhecimento em seu trabalho.

Outro	destaque	daríamos	à	quantidade	de	atividades	que	visam	a	identificação	da	letra	“t”,	localização	
de	palavras,	bem	como,	formação	de	novas	palavras	com	esta	letra,	categorização	gráfica,	leitura	de	texto	
com	palavras	iniciadas	com	“t”.	Mais	uma	vez,	provoca-nos	uma	aproximação	dos	livros	em	estudo.

Em	nenhum	momento,	encontramos	questões	a	serem	dinamizadas	pelo	professor,	propondo	reflexões	
sobre a língua. Quando as crianças serão provocadas sobre como percebem o uso desta letra nas palavras? 
Como	poderão	sistematizar	novos	conhecimentos	sem	terem	provocações?	A	exemplo	do	que	acontece	
no Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística, a repetição e a memorização norteiam o trabalho, 
ressaltando que no Ápis: Letramento e Alfabetização,	 são	 levadas	à	última	 instância	no	 trabalho	com	o	
trava-língua produzido pelas próprias autoras. Em nossa opinião, criado para trabalhar a letra “t”,	o	texto	
(trava-língua) teve transformada a repetição que brinca com as palavras, em reprodução que faz memorizar 
sons e letras; letras e sons.

Torna-se	explícito	em	nossa	compreensão	que	a	unidade	estudada	visa	ao	aprendizado	de	uma	família	
silábica,	ensinada	por	meio	de	sua	identificação,	categorização,	memorização	e	repetição	em	novas	palavras.	
De forma menos sistemática que o livro Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística, na proposta do 
Ápis: Letramento e Alfabetização	os	grupos	silábicos	são	o	foco	do	trabalho	e	os	textos,	apesar	de	não	serem	
artificialmente	construídos	para	alfabetizar,	são	escolhidos	com	esse	objetivo.

Considerações finais

Orientadas pela perspectiva bakhtiniana de linguagem, desenvolvemos um estudo comparativo de dois 
livros	didáticos	de	grande	circulação	nas	escolas	públicas	capixabas	nos	PNLDs	2010	e	2016	–	Porta Aberta: 
letramento e alfabetização linguística e Ápis: Letramento e Alfabetização. Dados os limites desta publicação, 
elencamos uma de suas unidades e analisamos sua proposta de trabalho no que tange a leitura, a produção 
de	texto	e	os	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita	alfabética.

No que se refere à leitura,	nas	duas	obras	os	textos	são	apresentados	como	pretextos	para	o	ensino	das	
unidades menores da língua: os grupos silábicos. Oriundos da tradição oral ou não, caracterizam-se por serem 
curtos,	de	 fácil	memorização	e	 localização	de	 informações,	escolhidos	por	 terem	em	destaque	palavras	
iniciadas pelas famílias silábicas a serem ensinadas. No Ápis: Letramento e Alfabetização a preocupação com o 
ensino	do	gênero	textual	é	um	diferencial	(que	merece	análises	futuras),	importando	o	ensino	de	sua	estrutura.

Quanto	ao	trabalho	com	a	produção	de	textos	orais	e	escritos,	ambos	os	livros	não	consideram	o	potencial	
dialógico da criança como produtora de sentidos. As propostas solicitam às crianças para escreverem o já 
dito	(em	gravuras	ou	em	pesquisas),	aproximando-se	do	que	Geraldi	(2004)	nos	apresenta	como	redações	
escolares, registros produzidos para a escola e não, na escola.

No trabalho com o sistema de escrita alfabética, o Porta Aberta: letramento e alfabetização linguística, 
após	o	trabalho	com	os	textos,	parte	da	palavra-chave	que	está	em	destaque	nele	e	propõe	um	trabalho	
sistemático de desmembramento e formação de novas palavras com a família silábica em estudo. O Ápis: 
Letramento e Alfabetização, por sua vez, mantém uma organização similar, sem fazer referência às palavras-
chave	destacadas	nos	 textos,	desenvolvendo	assim	um	trabalho	com	grupos	silábicos	de	 forma	menos	
sistemática (incluindo outras sílabas que não apenas as estudadas). Esse diferencial, contudo, em nada os 
distancia, uma vez que partem da mesma ideia, ou seja, da repetição e memorização dos grupos silábicos 
para formação de novas palavras.
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Concluindo, os dois livros envolvidos neste estudo não evidenciam mudanças em seu conceito de 
alfabetização. O movimento de compreensão permitiu-nos inferir que a proposta pedagógica dessas obras 
se mantém fundada em antigas práticas de alfabetização. Diríamos com pequenas nuances, abrindo espaços 
para algumas mudanças metodológicas. Porém continuam mantendo como foco de ensino as letras, sílabas 
e	palavras,	retirando	da	língua	sua	complexidade	e	dialogicidade.

Diante da constatação da permanência do conceito de alfabetização nas duas obras didáticas envolvidas 
nesse estudo, indagamos: por que a substituição do livro didático de alfabetização no PNLD 2016 se o anterior 
transita pelo mesmo conceito de alfabetização? A partir de críticas já dirigidas aos métodos tradicionais de 
alfabetização, acreditamos que ainda há que se compreender os movimentos que garantem a manutenção 
dessas	obras	no	interior	das	escolas,	entendendo	esse	sujeito	(professor)	como	um	profissional	que	muito	
têm a dizer a respeito de todas as políticas que consolidam e afetam a vida na escola.
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Reflexos da progressão continuada na perspectiva de avaliação  
de professores do ciclo da alfabetização em cinco municípios  
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Resumo: Este	trabalho	apresenta	resultados	de	uma	pesquisa	que	teve	por	objetivo	investigar	as	concepções	de	
avaliação	dos	professores	alfabetizadores,	considerando	os	reflexos	das	políticas	públicas	educacionais	para	
os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2015 foram aplicados questionários, os quais foram respondidos 
por 177 professores do ciclo da alfabetização participantes do Pnaic, em cinco cidades do Rio Grande do Sul – 
Rio Grande, Pelotas, Bagé, Canguçu e São José do Norte. Tomamos por referência a perspectiva de avaliação 
indicada	em	documentos	oficiais	do	governo	federal	brasileiro,	e	também	as	discussões	teóricas	propostas	
por	Hadji	(2001)	e	Esteban	(2013).	Os	resultados	demonstram	que	as	ações	realizadas	pelo	governo	brasileiro	
nas	políticas	públicas	educacionais	não	apresentam	reflexos	significativos	nas	concepções	de	avaliação	dos	

1 Chamada Pública MCTI/CNPq Nº 14/2013 – Universal 14/2013.
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professores,	uma	vez	que	a	grande	maioria	ainda	vincula	a	avaliação	a	uma	perspectiva	classificatória	e	seletiva	
da aprendizagem por ano escolar, indicando assim a necessidade de formação continuada.
Palavras-chave: Professores alfabetizadores. Avaliação. Políticas educacionais.

O	sistema	educacional	brasileiro	tem	passado	por	significativas	mudanças	desde	o	início	do	século	XXI,	
a	fim	de	cumprir	com	os	compromissos	assumidos	com	organismos	internacionais	e	aumentar	os	índices	de	
alfabetismo	da	população.	De	acordo	com	o	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística2 IBGE, em 2001 havia 
85,39%	alfabetizados	e	14,6%	não	alfabetizados.	Em	2011	os	dados	alteraram-se	para	90,17%	alfabetizados	e	
9,83%	não	alfabetizados,	revelando	certo	impacto	das	ações	do	governo	brasileiro	em	relação	a	este	índice.	
Dentre	as	mudanças	instituídas,	destacamos	a	Lei	Federal	nº	11.114/2005	que	estabelece	o	ingresso	da	criança	
aos	6	anos	de	idade	no	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	e	a	Lei	Federal	nº	11.274/2006,	que	institui	a	ampliação	
do	Ensino	Fundamental	de	8	para	nove	9	de	duração.	A	orientação,	a	partir	do	Parecer	nº	4/2008,	do	Conselho	
Nacional de Educação – CNE e da Câmara de Educação Básica – CEB, é de que a alfabetização seja realizada 
nos três primeiros anos do Ensino Fundamental de forma ininterrupta, com progressão continuada das crianças 
do	1º	ano	para	o	2º	e	do	2º	para	o	3º	ano.	Essa	mudança	tem	gerado	muita	polêmica	e	controvérsias	sobre	a	
avaliação, conforme demonstram alguns estudos (FREITAS, 2013; ALMEIDA, 2010 e SOUSA e BARRETO, 2013).

Diante desse cenário, realizamos uma pesquisa durante os anos de 2013 a 20163, com o intuito de investigar 
as	concepções	de	avaliação	dos	professores	alfabetizadores,	considerando	os	reflexos	das	políticas	públicas	
educacionais para os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para	tanto,	utilizamos	um	questionário	com	15	questões	de	múltipla	escolha,	dentre	as	quais	05	havia	
possibilidade	de	questões	dissertativas	que	foi	respondido	no	ano	de	2015	por	177	professores	alfabetizadores	
participantes do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa daquele ano, e que atuam nos primeiros 
três anos do Ensino Fundamental em cinco diferentes cidades – Rio Grande, Pelotas, Bagé, Canguçu, São José 
do Norte, localizadas no estado do Rio Grande do Sul- Brasil.

Dentre os diversos aspectos que o questionário possibilita problematizar, optamos por apresentar e discutir 
neste	trabalho	sobre	a	progressão	continuada	e	o	seu	reflexo	na	concepção	de	avaliação	dos	professores	
alfabetizadores.	Assim,	organizamos	o	texto	em	duas	seções.	Na	primeira	discorremos	sobre	a	perspectiva	
teórica	de	avaliação	 indicada	em	documentos	oficiais	do	governo	 federal	brasileiro.	Ainda	nessa	seção	
apresentamos	os	pressupostos	teóricos	sobre	avaliação	a	partir	de	Hadji	(2001)	e	Esteban	(2013),	os	quais	
contribuem no tratamento dos dados. Na segunda seção, trazemos os dados da pesquisa a partir das respostas 
dos	professores	a	uma	questão	específica	do	questionário	aplicado,	ou	seja,	os	professores	se	posicionaram	
em	relação	à	progressão	continuada	das	crianças	no	1º	e	2º	ano	do	Ensino	Fundamental,	justificando	suas	
colocações.

A avaliação a partir dos documentos oficiais e da perspectiva teórica

Em	relação	à	avaliação	da	aprendizagem	no	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos,	o	Terceiro	
Relatório	do	Programa	(BRASIL,	2006,	p.	10)	expõe	que	se	faz	necessário:

[...] assumir como princípio que a escola deve assegurar aprendizagem de qualidade a todos; as-

sumir a avaliação como princípio processual, diagnóstico, participativo, formativo, com o objetivo 

de redimensionar a ação pedagógica; elaborar instrumentos e procedimentos de observação, 

de	registro	e	de	reflexão	constante	do	processo	de	ensino-aprendizagem;	romper	com	a	prática	

2 Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Séries Histórias e Estatísticas, disponível em: http://seriesestatisticas.ibge.
gov.br/lista_tema.aspx?op=0&no=4 Acessado em 24 de abril de 2014.

3 A pesquisa: As práticas alfabetizadoras nos três anos iniciais do ensino fundamental e o processo de avaliação: uma investigação em 
escolas da rede municipal do Rio Grande (RS) contou com apoio financeiro do CNPq, Edital Chamada Universal – MCTI/CNPq – nº 14/2013.
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tradicional	de	avaliação	limitada	a	resultados	finais	traduzidos	em	notas;	e	romper,	também,	com	

o	caráter	meramente	classificatório.	Esclarecemos	ainda	que	o	registro	da	aprendizagem	em	

notas, conceitos e relatórios descritivos é uma consequência da concepção de avaliação adotado 

e uma decisão dos sistemas de ensino.

Esses	aspectos,	apontados	no	excerto	anterior	 indicam	que	a	aprendizagem	é	vista	como	processual,	
devendo ser acompanhada continuamente pelos professores para a percepção do desenvolvimento de seus 
alunos.	A	avaliação	exposta	neste	Relatório	é	realizada	através	da	observação	para	o	acompanhamento	do	
aluno	a	fim	de	redimensionar	a	prática	do	professor,	ao	longo	do	processo	de	ensino-aprendizagem.

Para	tanto,	cabe	observar	o	previsto	na	LDBEN	nº	9.394,	de	20	de	dezembro	de	1996,	art.	24,	inciso	V,	que	
estabelece	que	a	verificação	do	rendimento	escolar	observará	o	critério	da	alínea	a:	“Avaliação	contínua	e	
cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e 
dos	resultados	ao	longo	do	período	sobre	os	de	eventuais	provas	finais”.	É	possível	perceber,	portanto,	que	a	
legislação	é	bastante	clara	ao	definir	as	questões	de	avaliação	em	que	deve	prevalecer	o	caráter	qualitativo	do	
acompanhamento	do	aluno	sobre	eventuais	notas	finais.	Há,	desta	forma,	uma	articulação	da	lei	juntamente	
com	o	relatório,	que	explicita	a	necessidade	de	o	professor,	no	sistema	de	progressão	continuada,	estar	
acompanhando	o	seu	aluno	ao	longo	do	processo,	muito	embora	se	saiba	das	proliferações	das	avaliações	
externas	em	larga	escala	que	mensuram	resultados	em	momentos	pontuais.

O	Parecer	nº	04/2008	destaca	a	preocupação	no	campo	da	avaliação:

9 – A avaliação, tanto no primeiro ano do Ensino Fundamental, com as crianças de seis anos de 

idade, quanto no segundo e no terceiro anos, com as crianças de sete e oito anos de idade, tem 

de observar alguns princípios essenciais:

9.1 – A avaliação tem de assumir forma processual, participativa, formativa, cumulativa e diag-

nóstica e, portanto, redimensionadora da ação pedagógica;

9.2 – A avaliação nesses três anos iniciais não pode repetir a prática tradicional limitada a avaliar 

apenas	os	resultados	finais	traduzidos	em	notas	ou	conceitos;

9.3	–	A	avaliação,	nesse	bloco	ou	ciclo,	não	pode	ser	adotada	como	mera	verificação	de	conhe-

cimentos	visando	ao	caráter	classificatório;

9.4 – É indispensável a elaboração de instrumentos e procedimentos de observação, de acom-

panhamento	contínuo,	de	registro	e	de	reflexão	permanente	sobre	o	processo	de	ensino	e	de	

aprendizagem;

9.5 – A avaliação, nesse período, constituir-se-á, também, em um momento necessário à construção 

de conhecimentos pelas crianças no processo de alfabetização (BRASIL, 2008, p.02).

A	partir	desse	excerto	é	possível	considerar	que	cabe	ao	professor	responsabilizar-se	pelo	acompanhamento	
do	progresso	do	seu	aluno	no	ciclo	de	alfabetização,	não	através	de	testes,	provas	programadas	ou	ao	final	de	
cada período de estudo, mas de maneira diagnóstica e constante, observando o desenvolvimento a respeito 
dos	acertos	dos	educandos,	bem	como	dos	erros	e	da	(re)	construções	dos	mesmos.	Para	tanto,	o	professor	
precisa ter uma proposta de acompanhamento e intervenção bastante clara para mediar os processos de 
aprendizagens dos alunos.

A	Resolução	nº	7/2010	–	CNE	e	CEB	institui	as	Diretrizes	Curriculares	Nacionais	para	o	Ensino	Fundamental,	
estabelecendo	que	a	avaliação	é	parte	integrante	do	currículo	e	deve	considerar	as	avalições	externas	em	
nível	nacional,	como,	por	exemplo,	a	Provinha	Brasil	e	a	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização	–	ANA	para	os	
alunos do Ciclo de Alfabetização.

Além	das	mudanças	 legais	citadas	neste	 texto,	o	governo	 federal	brasileiro	vem,	nos	últimos	anos,	
implementando programas de formação de professores tais como, Pro-Letramento (2008) e o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic (2012), que é um compromisso formal assumido pelos governos 
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas 
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até	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental	e	instituído	através	da	Portaria	nº	867	em	
2012, pelo Ministério da Educação – MEC4.

O	Pnaic	 tem	como	um	dos	seus	eixos	de	atuação	a	 formação	continuada	presencial	dos	professores	
alfabetizadores	e	seus	orientadores	de	estudos.	Ele	é	um	conjunto	integrado	de	ações,	materiais,	referências	
curriculares	e	pedagógicas	disponibilizadas	pelo	MEC.	Participam	dessas	ações	as	universidades,	as	secretarias	
de educação e as escolas.

No material do Pnaic, consta que a avaliação deve considerar o processo de aprendizagem e não apenas 
o	resultado.	Além	disso,	é	indicada	a	progressão	continuada	do	1º	para	o	2º	ano,	e	deste	para	o	3º	ano.	Em	
relação	a	isso,	propõe	que	se	efetive:

[...] uma progressão em que estejam garantidos os direitos de aprendizagem (conhecimentos, 

capacidades e habilidades) aos meninos e às meninas nessa fase escolar, e não como uma mera 

“passagem”	para	o	ano	subsequente	e	isso	somente	é	possível	por	meio	de	instrumentos	claros	

de avaliação diagnóstica (BRASIL, 2012, p. 23).

Nesse	documento	é	ressaltado	também	que	a	avaliação	não	deve	focar	na	quantificação	do	resultado	
final	da	aprendizagem	do	aluno	e	sim	no	processo,	visando	compreender	como	a	criança	está	entendendo	os	
conhecimentos	ensinados,	suas	hipóteses	e	suas	dificuldades.	Desse	modo,	a	avaliação	é	“[...]	um	processo	de	
pesquisa,	no	qual	os	integrantes	da	escola	analisam	as	condições	de	ensino	e	de	aprendizagem	e	estabelecem	
estratégias para melhorar a qualidade do trabalho realizado com as crianças [...]” (BRASIL, 2012, p. 24).

Essa perspectiva de avaliação indicada no material do Pnaic dialoga com o referencial teórico desta 
pesquisa,	especialmente	com	os	estudos	de	Esteban	(2013)	e	Hadji	(2001),	considerando	a	avaliação	formativa,	
mediadora e processual de acompanhamento dos alunos.

Segundo	Hadji	(2001)	a	avaliação	pode	ser	do	tipo	instituída,	normativa,	criteriada	ou	formativa.	A	avaliação	
instituída	dispõe	de	instrumentos	como	exames	escolares	(prova	ou	testes)	que	são	utilizados	para	produzir	
as	informações	sobre	as	quais	basear-se-á	o	julgamento,	aprovado	ou	não.

A	avaliação	normativa	é	aquela	socialmente	organizada,	anunciada	e	executada	em	uma	instituição	para	
situar indivíduos, uns em relação aos outros, opondo-se à avaliação criteriada que se designa por apreciar 
um	comportamento,	situando-o	em	relação	a	um	objetivo	a	ser	atingido	(HADJI,	2001).

Porém, toda avaliação normativa é também criteriada, pois para situar algum desempenho em relação 
aos	outros	é	necessário	referir-se	a	critérios	de	conteúdo,	assim	como	toda	avaliação	pautada	em	critérios	
pode	levar	a	uma	avaliação	normativa	(HADJI,	2001).

Por sua vez, a avaliação formativa, situa-se no centro da ação de formação, sua função é contribuir para 
uma	boa	regulação	da	atividade,	buscando	informações	úteis	ao	processo	de	ensino/aprendizagem	(HADJI,	
2001). A intenção dominante do avaliador é que torna a avaliação formativa.

Segundo	Esteban	(2013),	para	avaliar	é	preciso	produzir	instrumentos	e	procedimentos	que	auxiliem	a	
interação	com	os	alunos,	podendo	a	avaliação	contribuir	para	outras	dimensões	do	processo	pedagógico,	
como	por	exemplo,	o	planejamento.	Isso	demanda	uma	investigação	permanente	da	aprendizagem	por	meio	
de	uma	“[...]	redefinição	metodológica	da	avaliação	para	acompanhar	a	transformação	epistemológica	que	
a emergência de um novo paradigma anuncia” (ESTEBAN, 2013, p. 31). Assim, nessa perspectiva, a prática da 
avaliação da aprendizagem dos alunos é uma estratégia para o seu acompanhamento e também permite 
que	o	professor	reveja	o	seu	planejamento,	buscando	reconstruir	suas	ações	em	sala	de	aula.

Tomando por referência esta perspectiva diagnóstica de avaliação, os dados levantados por meio de 
questionário	permitem	problematizar	as	concepções	de	avaliação	por	parte	dos	professores	do	ciclo	da	
alfabetização,	em	um	contexto	de	mudanças	legais	e	pedagógicas	nos	primeiros	anos	de	escolarização	das	
crianças no Ensino Fundamental.

4 Para maior informações acessar http://pacto.mec.gov.br/o-pacto
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Progressão continuada: A perspectiva dos professores alfabetizadores

Conforme apresentado anteriormente, a coleta de dados foi realizada em cinco diferentes cidades no 
estado do Rio Grande do Sul, com professores que participaram do Pnaic no ano de 2015 e se disponibilizaram 
a	colaborar	com	a	pesquisa.	Cada	participante	 respondeu	um	questionário	 identificado	com	números	
aleatórios.

Ao	todo,	foram	respondidos	177	questionários	com	15	questões	de	múltipla	escolha,	sendo	que	em	5	
delas,	foi	solicitado	ao	respondente	justificar	sua	opção.	Neste	trabalho,	optamos	por	problematizar	apenas	
as	respostas	da	questão	de	número	6	que	buscou	identificar	se	os	professores	concordam,	não	concordam	ou	
concordam	em	alguns	casos	com	a	progressão	continuada,	bem	como	o	reflexo	de	suas	posições	na	concepção	
de	avaliação	por	elas	defendida.	A	seguir	apresentamos	o	levantamento	das	respostas	para	a	questão	nº	6	
“Você	concorda	com	a	progressão	continuada?”	indicadas	no	quadro	abaixo:

Quadro 1 – Opinião dos participantes em relação a progressão continuada 

Opções de Resposta Concorda Não concorda Concorda em 
alguns casos

Total

Quantidade 74 34 69 177

Porcentagem 41,80% 19,20% 38,98% 100%
Fonte: Dados organizados pelas autoras

Ao	observarmos	os	resultados	quantitativos	expressos	no	quadro	1	é	possível,	imediatamente,	perceber	
que a política de progressão continuada instituída pelo governo brasileiro não tem unanimidade entre os 
professores,	o	que	explica	as	diversas	polêmicas	e	controvérsias	em	torno	do	tema.	E	isso	é	constatado	quando	
analisamos	as	justificativas	para	essas	respostas,	embora	um	total	de	28	respostas	não	foram	justificadas,	das	
quais 20 professores que demonstraram concordância com a progressão continuada; 03 dos que marcaram 
não concordarem com a progressão continuada e 05 professores dos que marcaram em alguns casos 
concordarem	com	a	progressão	continuada,	não	apresentaram	assim	justificativas	sobre	“quais	casos”	ou	
“por	quê”	marcaram	esta	opção.

Durante	as	 justificativas	 identificamos	que	um	dos	motivos	que	 levam	dez	professores	a	concordar	
com	a	progressão	continuada	é	que	há	mais	 tempo	 (cronológico)	para	o	aluno	aprender.	Para	P.	3	 “É	
necessário considerar o tempo de aprendizagem e acredito que a progressão favoreça isso”. A professora 
P. 83 acredita que:

Os	alunos	com	mais	dificuldades,	 tais	como	falta	de	apoio	 familiar,	desequilíbrio	emocional,	

neurológico, etc. terão mais tempo para que seja detectado o problema para que se tenha tempo 

de recuperá-lo sem causar o trauma da reprovação.

Da mesma forma, dos cinco professores que concordam em alguns casos, também entendem que é 
importante	haver	mais	 tempo	para	as	crianças.	De	acordo	com	P.	84:	 “[...]	Porque	o	aluno	amadurece	
biologicamente e às vezes era uma questão de mais tempo, que ele precisava para se alfabetizar”, ou 
como	relata	P.	91:	“[...]	possibilita	às	crianças	um	período	maior	para	alfabetização”.	Em	relação	ao	tempo	
escolar,	 somente	uma	professora	que	não	concorda	com	a	progressão	 justifica	que	 “[...]	 cada	criança	
tem o seu tempo dentro do processo de aprendizagem. O aluno não deve avançar se ainda apresenta 
lacunas em alguns aspectos. Ele precisa fazer este resgate” (P. 63), compartilha desta ideia a professora 
que	respondeu	que	em	alguns	casos	concorda	com	a	progressão	continuada,	P.	86:	“[...]	o	aluno	não	se	
demonstra apto para progredir, sendo assim se o retermos podemos dar à ele mais um ano para rever o 
que não foi compreendido [...]”.
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É possível compreender que a progressão continuada é um alargamento do conceito de período escolar, 
pois prevê, em vez de anos, ciclos. Desse modo, podemos pensar em ciclo letivo, com mais do que os 200 dias 
previsto na lei, e também em ciclo de aprendizagem do aluno – e esse pode ser de dois ou três meses, um 
semestre, um ou mais anos. Dividir o tempo escolar fugindo do calendário anual tem por objetivo aprofundar 
a concepção sobre o ensino e a aprendizagem. Sabe-se, comprovadamente, que as crianças têm diferentes 
habilidades e, por isso, diversas maneiras e ritmos para aprender. Mas todos podem chegar lá, às vezes, alguns 
meses	ou	um	semestre	a	mais	são	suficientes	para	constatar	mudanças	no	aluno.	Em	um	curto	período	de	
tempo, ele pode amadurecer, superar um problema familiar ou adquirir mais segurança com a ajuda de um 
professor – fatores que repercutem profundamente na sua capacidade de aprender (ALMEIDA, 2010, p. 1).

Quando os professores argumentaram sobre a concordância ou não quanto a progressão continuada, 
37	professores	expuseram	sua	opinião	quanto	ao	processo	de	aprendizagem	e	o	respeito	ao	ritmo	do	
aluno e seus níveis de alfabetização. Dentre os vinte e sete professores, que responderam concordar com 
a progressão continuada, destacamos as respostas quanto ao nível em que cada aluno se encontra, e 
conhecer	o	tempo	de	cada	um,	P.	47	diz:	“O	aluno	sempre	evolui	em	relação	as	atividades	uns	estão	em	
um	nível	e	com	a	intervenção	sempre	há	mudança”;	P.	128:	“Pensando	em	nossos	alunos	do	ciclo,	facilita	
o processo de aprendizagem dos mesmos, oportuniza conhecer melhor as características individuais e 
seus	processos	de	aprender”;	P.	137:	“Justamente	por	valorizar	o	conhecimento	que	cada	um	tem	dentro	
das suas potencialidades”, mostrando assim que cada aluno tem seu tempo, e a aprendizagem é de fato 
contínua,	cabendo	ao	educador	propiciar	momentos	de	troca	de	experiências	entre	os	diferentes	níveis	
que possuem em sala de aula.

Dentre os cinco professores que não concordam com a progressão continuada, quatro argumentam de 
forma	semelhante	ao	exposto	acima,	ou	seja,	trazendo	a	tona	à	questão	do	ritmo	das	crianças,	vejamos	P.	154:	
“Daí	a	importância	de	realizar	um	trabalho	em	sala	de	aula	que	contemple	todos	os	níveis	de	aprendizagem”	
e	ressaltado	pela	P.	16	que	“[...]	Acredito	que	o	importante	é	progredir	com	real	progresso;	tendo	em	conta	
que	cada	realidade	é	uma,	cada	vivência	é	uma,	por	isso,	comparações	em	educação	não	são	pertinentes”.	
Da mesma forma dos cinco professores que responderam que concordam em alguns casos, com a progressão 
continuada,	tal	como	P.	57	expõem:	“Acredito	que	estender	o	período	para	compreender	e	se	apropriar	da	
linguagem	escrita	é	válido	tendo	em	vista	a	complexidade	da	mesma	[...]”.	Em	oposição	P.	15	argumenta	que	
“Depende,	pois	tem	‘quadros’	em	que	‘reter’	é	dar	mais	oportunidade	ao	aluno,	respeitando	seu	tempo”.

Diferente das respostas anteriores, dez professores que não concordam com a progressão continuada 
argumentam	sobre	as	dificuldades	enfrentadas	no	3º	ano.	Para	a	professora	33:	“[...]	o	resultado	não	está	
sendo	positivo,	os	alunos	estão	(ficando)	repetindo	o	3º	ano,	está	acumulando	problemas	de	aprendizagem	
no	3º	ano”.	Reforçando	este	pensamento	P.	155	entende	que	“[...]	os	alunos	com	dificuldade	acabam	não	
acompanhando	o	andamento	da	turma”,	e	ainda	P.	35	expressa:	“Acredito	estar	surgindo	mais	dificuldades	na	
aprendizagem do que quando não tinha progressão”. Os cinco professores que responderam que concordam 
em alguns casos com a progressão continuada, também enfatizam a questão da mesma ter aumentado a 
reprovação	ao	final	do	3º	ano,	justificando:	“[...]	para	o	3º	ano	é	complicado,	pois	temos	alunos	que	não	sabem	
as	letras	com	alunos	que	leêm	fluente,	produzem	então,	o	trabalho	do	3º	ano	é	bem	complexo”	(P.	78),	e	ainda:	
“Considero	complicado	um	aluno	que	não	reconhece	o	alfabeto	estar	no	terceiro	ano,	onde	a	professora	fica	
com diversos níveis para trabalhar e não pode dar um atendimento mais individualizado” (P. 44).

Considerando	as	 colocações	dos	professores	no	parágrafo	anterior,	 é	 importante	 refletir	 sobre	as	
colocações	de	Freitas	ao	afirmar	que	a	eliminação	da	reprovação,	ao	pôr	em	evidência	a	não	aprendizagem,	
torna	mais	exigente	a	prática	educativa,	pois	requer	a	“vivência	da	avaliação	como	prática	de	investigação”	
(FREITAS, 2013, p. 74).

Outro	aspecto	que	chama	atenção	nas	colocações	dos	professores	é	a	compreensão	de	turmas	homogêneas	
relacionadas ao ritmo de aprendizagem, essa perspectiva vai de encontro com os pressupostos da psicogênese 
da língua escrita que vem sendo amplamente estudados e divulgados no campo da alfabetização, inclusive 
nos materiais de formação do Pnaic.
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Ainda	em	relação	às	dificuldades	enfrentadas	por	estes	alunos	que	chegam	ao	3º	ano	com	problemas,	
dois professores que responderam não concordarem com a progressão continuada argumentam que os 
alunos	se	sentem	excluídos	e	frustrados	em	relação	à	turma	e	à	aprendizagem,	ou	seja:	“[...]	o	aluno	que	não	
consegue acompanhar a turma se sente frustrado e o professor não consegue avançar mais com os alunos 
que tem maior desenvolvimento, nem consegue retornar o tempo todo para fazer com que todos andem ao 
mesmo ritmo” (P.20). Além desse, outros sete professores responderam que em alguns casos também tem 
essa	preocupação.	P.	27,	por	exemplo,	afirma:	“[...]	Porque	alguns	alunos	ficam	muito	longe	dos	objetivos	
esperados	e	penso	que	isto,	acabe	por	desmotivar	nosso	aluno”.	A	professora	P.	163	considera	que	“[...]	um	
aluno	pré-silábico	progredindo	para	o	3º	ano	acaba	muitas	vezes	sendo	prejudicado,	pois	as	atividades	que	
ele	necessita	são	muito	diferentes	das	dos	colegas	e	isso	às	vezes	fixa	um	‘rótulo’	maior”.	Somente	um,	dos	
sete	professores	declara	o	oposto	em	relação	ao	sentimento	gerado	no	aluno:	“[...]	há	outros	casos	em	que	
o aluno apresenta diversos fatores que o levam ao não aprendizado, e retê-lo vai acabar prejudicando o 
mesmo,	a	situações	e	situações	é	difícil	ter	uma	opinião	completamente	formada”	(P.	86).

Durante a leitura dos questionários percebemos que um dos argumentos reincidente foi em relação à 
aprendizagem propriamente dita, ou seja, a preocupação por parte dos professores de que os alunos aprovem 
para	o	final	do	ciclo	da	alfabetização	–	o	3º	ano	–	sem	estarem	devidamente	alfabetizados.	Dessa	forma,	
seis professores que concordam com a progressão continuada reforçaram a importância do desempenho 
dos alunos, de suas habilidades e competências serem trabalhadas. Dos professores que responderam 
não concordar com a progressão continuada, sete professores argumentam sua preocupação quanto a 
aprendizagem	efetiva.	P.	112	considera	que	é	 “Porque	a	criança	necessita	desenvolver	a	consciência	de	
que se ela não desenvolveu a aprendizagem necessária naquele ano não se deve avançar. Em alguns casos 
somos questionadas: ela não sabe e por que vai avançar?”, reforçando assim a importância de que o aluno 
seja	promovido	somente	quando	ele	de	fato	atingir	o	conhecimento,	não	devendo	ser	aprovado	com	“falhas”	
na aprendizagem.

Os vinte e oito professores que responderam concordar em alguns casos com a progressão continuada 
se	posicionaram	também	em	relação	a	aprendizagem	dos	alunos,	ou	seja,	para	P.	126	“Nos	casos	que	os	
alunos	apresentaram	uma	construção	quase	fim	do	ano,	não	seria	justo	repetir	e	quando	percebe-se	que	está	
realmente	apto	a	acompanhar	o	ano	seguinte”,	ou	ainda	“Quando	o	aluno	consegue	alcançar	a	maior	parte	dos	
objetivos	propostos	[...]”	(P.	27),	mostrando	assim	uma	flexibilidade	quanto	a	este	processo	de	alfabetização,	
porém	deixando	claro	a	necessidade	de	que	os	objetivos	previstos	para	o	longo	do	ciclo	da	alfabetização	
sejam	explicitados,	como	demostra	P.	56:	“Naqueles	onde	o	processo	está	em	desenvolvimento	e	é	possível	
de haver crescimento [...] ou quando teve a maior parte dos objetivos do nível alcançado”.

Porém, cabe ainda colocar que dos 177 questionários somente quatro professores citaram os direitos 
de aprendizagem, os quais são descritos como direitos de aprendizagem gerais, que permeiam toda a ação 
pedagógica	e	são	expostos	em	quadros	com	conhecimentos	e	capacidades	específicos	organizados	por	eixo,	
conforme as áreas do conhecimento; são direitos do aluno e deveres do professor e da escola, que surgiram 
a	partir	de	uma	consulta	pública,	ao	final	no	ano	de	2012	e	início	de	20135.

Em nossa análise, embora a legislação tenha alterado a organização pedagógica dos três primeiros anos 
de	escolarização,	as	concepções	dos	professores	ainda	permanecem	em	uma	visão	classificatória	e	seletiva	da	
aprendizagem	por	ano	escolar.	O	que	nos	indica	que	a	reconstrução	de	tais	concepções	é	fundamental	para	
efetivar	tais	mudanças,	fato	que	aparece	no	questionário	respondido	por	três	professores,	sobre	a	dificuldade	
de compreensão sobre o processo de alfabetização e a progressão continuada, em que o professor concorda 
com	a	progressão	e	expõe	dizendo:	“[...]	percebo	uma	grande	dificuldade	de	compreensão	da	progressão	
continuada pelas famílias e também por alguns colegas que julgam que as crianças passam de ano sem 

5 Os Quadros podem ser encontrados no Texto Referência no site: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
content&id=18543:direitos-de- aprendizagem-do-ciclo-de-alfabetizacao-do-ensino-fundamental&Itemid=97
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saber	nada”	(P.	170).	Do	mesmo	modo,	P.	79	argumenta:	“Porque	acho	que	todos	os	professores	precisariam	
de	uma	explicação	e	aceitação	melhor	da	progressão	continuada	para	fazerem	um	trabalho	melhor	(p.	79)”.

Uma alternativa levantada por onze professores (quatro que responderam concordar com a progressão 
continuada e sete que responderam concordar em alguns casos com a progressão continuada) é que a 
progressão	seja	realizada	no	1º	ano,	e	não	no	2º	ano,	ou	seja:	“Acredito	que	do	1º	para	o	2º	ano	a	progressão	
contribui	muito,	mas	do	2º	para	o	3º	ano	é	complicado”.	(P.	78).

Durante	as	 justificativas	 identificadas	no	questionário,	 treze	professores	confrontaram	a	 importância	
do comprometimento dos colegas alfabetizadores, sendo que desses, seis professores concordam com a 
progressão	continuada,	como	P.	24	que	acredita	que	“[...]	o	professor	deve	se	comprometer	desde	o	1º	ano,	de	
forma a garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes. O importante, o principal é que cada professor 
se	comprometa	e	não	deixe	tudo	para	o	3º	ano”;	trazendo	a	tona	a	intervenção	do	educador	como	fator	
fundamental.	Os	cinco	professores	que	não	concordam	com	a	progressão	continuada,	expressam	da	mesma	
forma sobre a importância do comprometimento dos demais colegas. P. 52 coloca que

[...]	Cabe	salientar	que	a	figura	docente	é	fundamental	para	o	desenvolvimento	destas	habilidades.	
O papel do educador é tão importante quando do aluno, pois o discente está à espera de novos 
conhecimentos, então o docente tem o dever de estimular seu aluno a desenvolver a leitura e a 
escrita de forma ampla. Por isso a progressão não deve ser automática.

E entre os dois professores que responderam concordar em alguns casos, com a progressão continuada, 
salientamos	a	resposta	de	P.	156:	“[...]	Por	outro	lado	se	os	professores	não	fizerem	um	bom	trabalho	nos	
primeiros	anos,	fica	sem	sentido”.

Considerando	as	diferentes	posições	apresentadas	pelos	professores	até	então,	é	possível	 identificar	
quatro perspectivas: 1) muitas crianças precisam de mais tempo para se alfabetizar, portanto consideram 
que a progressão continuada ao longo do ciclo da alfabetização é importante; 2) as crianças que aprendem 
de forma mais lenta se frustram ao avançar de ano e perceber que os colegas estão mais adiantados; 3) o 
resultado dessa política alterou a repetência do aluno que anteriormente era da 1ª série para atualmente 
ser	no	3º	ano,	pois,	constata-se,	que	aquele	que	tem	um	ritmo	mais	lento	de	aprendizagem,	não	atingindo	os	
objetivos	do	ciclo,	acaba	reprovando	no	3º	ano	e,	4)	a	progressão	deveria	ser	somente	do	1º	ano	para	o	2º,	
pois assim a criança teria dois anos para consolidar o processo de alfabetização.

Desse	modo,	é	possível	afirmar	que	as	ações	realizadas	pelo	governo	brasileiro	para	melhorar	os	índices	
de alfabetização no país não tiveram um grande impacto na perspectiva de avaliação dos professores 
alfabetizadores,	uma	vez	que	muitos	expressam	que	as	crianças	precisam	estar	no	mesmo	ritmo	e	as	que	
fogem de um padrão esperado não deveriam avançar para o ano seguinte. Entendemos que essas quatro 
perspectivas incidem diretamente na concepção de avaliação dos professores, pois ao considerar que é 
necessário mais tempo para as crianças se alfabetizarem, focam no processo da aprendizagem. Acreditamos 
que	os	professores	que	não	concordam	com	a	progressão	continuada	valorizam	os	 resultados	finais	da	
avaliação,	considerando-os	apenas	aqueles	do	final	do	3º	ano.

Considerações finais

Este	trabalho	apresenta	resultados	parciais	de	uma	pesquisa	que	teve	por	objetivo	investigar	as	concepções	
de	avaliação	dos	professores	alfabetizadores	considerando	os	reflexos	das	políticas	públicas	educacionais	
para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2015 aplicamos questionários que foram respondidos por 
177 professores do ciclo da alfabetização participantes naquele ano do Pnaic, em cinco diferentes cidades 
– Rio Grande, Pelotas, Bagé, Canguçu, São José do Norte, localizadas no estado do Rio Grande do Sul- Brasil.  
Os	questionários	eram	compostos	por	15	questões	de	múltipla	escolha,	dentre	as	quais	05	havia	possibilidade	
de	questões	dissertativas.	Apresentamos	e	discutimos	neste	 trabalho,	a	questão	pertinente	a	progressão	
continuada	e	o	seu	reflexo	na	concepção	de	avaliação	dos	professores	alfabetizadores.
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Após	analisar	as	diferentes	colocações	dos	professores	percebemos	que	embora	a	 legislação	 tenha	
alterado a organização pedagógica dos três primeiros anos de escolarização, sem retenção das crianças no 
1º	e	no	2º	ano,	as	concepções	dos	professores	ainda	permanecem	em	uma	visão	classificatória	e	seletiva	da	
aprendizagem por ano escolar.

Conforme	apresentado	ao	longo	do	texto,	não	há	unanimidade	quanto	à	posição	dos	professores	em	relação	
à progressão continuada das crianças no ciclo de alfabetização. Dos 177 professores, 74 concordam, 34 não 
concordam	e	69	concordam	em	alguns	casos.	A	partir	das	diferentes	posições	apresentadas	pelos	professores	
ao	responderem	o	questionário,	identificamos	as	perspectivas	que	se	sobressaem:	a	de	que	as	crianças	precisam	
de mais tempo para se alfabetizar, portanto consideram que a progressão é importante; a de que as crianças 
que aprendem de forma mais lenta se frustram ao avançar de ano e perceber que os colegas estão mais 
adiantados; que o resultado dessa política alterou a repetência do aluno que anteriormente era da 1ª série para 
atualmente	ser	no	3º	ano.	Cabe	ressaltar	que	alguns	professores	responderam	que	a	progressão	deveria	ser	
somente	do	1º	ano	para	o	2º,	pois	assim	a	criança	teria	dois	anos	para	consolidar	o	processo	de	alfabetização.

Entendemos que os resultados da pesquisa, mesmo que parciais, possibilitam uma síntese de como os 
professores vem concebendo a avaliação no ciclo da alfabetização e a não reprovação nos dois primeiros 
anos.	Pela	indicação	dos	dados,	as	mudanças	instituídas	nas	políticas	públicas	educacionais,	especialmente	
nos	anos	 iniciais	do	Ensino	Fundamental,	 não	apresentam	 reflexos	 significativos	nas	 concepções	de	
avaliação dos professores alfabetizadores, uma vez que a grande maioria ainda vincula a avaliação a uma 
perspectiva	classificatória	e	seletiva	da	aprendizagem	por	ano	escolar,	mesmo	considerando	que	os	ciclos	
“[...]	procuram	romper	com	a	fragmentação	causada	pela	seriação,	mas	vão	além,	pois	demandam	mudanças	
no entendimento do que seja conhecimento e aprendizagem, na ordenação do espaço e do tempo escolar” 
(SOUSA e BARRETO, 2013, p. 09).

Acreditamos	que	as	polêmicas	e	controvérsias	em	torno	da	progressão	continuada	expressadas	nos	
argumentos dos professores ao responderem o questionário proposto na pesquisa, indicam a necessidade de 
uma	outra	configuração	de	formação	continuada.	Talvez	seja	necessária	uma	proposta	de	formação,	realizada	
em	cada	instituição,	com	o	intuito	de	refletir	sobre	as	concepções	de	avaliação	que	têm	sido	reproduzidas	
historicamente na cultura escolar. Entendemos que alterar a organização pedagógica é importante, mas 
concomitante a isso, é necessário uma constante e efetiva formação dos professores.

Sabemos que o Pnaic é um programa governamental que contempla a formação dos professores, 
contudo	as	divergências	mostradas	por	diversas	pesquisas,	explicita	parte	de	sua	insuficiência.	Neste	sentido,	
a	continuidade	de	 formação	enquanto	um	espaço/tempo	 importante	para	os	profissionais	discutirem	e	
repensarem sobre os pressupostos epistemológicos da progressão continuada no ciclo da alfabetização, ainda 
se faz necessário. Destacamos que no processo formativo é fundamental aos professores: reconhecer que todas 
as crianças têm direito à aprendizagem; que cada uma delas apresenta singularidades e ritmos diferentes; 
que a avaliação tem o propósito de acompanhar o processo de aprendizagem e rever a prática pedagógica 
e,	por	fim,	que	a	escola	precisa	criar	estratégicas	que	visam	a	inclusão	de	todos	no	processo	de	escolarização.

Por	fim,	 cabe	ainda	colocar	que	muito	 têm	sido	 feito	nos	últimos	anos	em	 relação	a	políticas	de	
alfabetização no Brasil, inclusive quanto à formação dos alfabetizadores. Contudo, ainda não encontramos 
ações	que	contemplem	as	inúmeras	facetas	que	constituem	esse	campo,	nem	práticas	que	acolham	todo	o	
contingente	que	compõe	o	dia	a	dia	de	cada	sala	se	aula,	se	é	que	um	dia	isso	será	possível.
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Resumo: O	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	é	uma	política	pública	na	área	de	alfabetização.	
Portanto,	para	compreendermos	a	dinâmica	do	Programa,	bem	como	seus	impactos	e	ações,	faz-se	necessário	
apresentarmos a sua estrutura e alguns estudos recentes que avaliam aspectos a respeito do mesmo. Assim, 
pensamos	que	seria	importante	salientar	em	linhas	gerais	o	contexto	do	debate	sobre	os	conceitos	de	letramento	
e	alfabetização,	pois	tal	discussão	está	na	base	de	políticas	públicas	de	alfabetização,	às	quais	professores	e	
professoras	alfabetizadoras	não	podem	ficar	alheios.	Tais	políticas,	sua	implementação,	com	acertos	e	limites,	
tem	gerado	tensões	que	percebemos	na	prática	de	formação,	como	no	caso	do	Pnaic;	daí	a	importância	de	
uma breve referência aos conceitos citados, que faremos utilizando, em especial, as autoras Soares e Gontijo, 
seguindo a síntese de Stieg (2014).
Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Alfabetização e letramento. Formação.

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no contexto neoliberal: reflexões

Para	situar	nossas	discussões,	vamos	tratar	das	mudanças	que	tiveram	curso	e	tiveram	sua	efervescência	a	
partir	da	década	de	1990,	com	as	mudanças	políticas	sobrevindas	após	o	fim	da	ditadura	e	a	redemocratização.	
Nesse período, o Brasil atravessa um momento rico de debates, lutas, organização social, marcado por 
ambiguidades	e	muita	complexidade,	guardando	consequências	para	as	políticas	educacionais	e	práticas	
atuais (pensamos, sobretudo: na LDB 9394/96, nos PCNS, nas Diretrizes, no PNE...).
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de Pedro Canário/ES e Pedagoga da Rede Pública Estadual em Pedro Canário/ES.
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Queremos destacar, ainda que em grandes traços, a vaga mundial e nacional que se chamou de políticas 
econômicas	neoliberais.	Com	os	governos	de	Collor	e	FHC,	essa	proposta	política	ficou	mais	manifesta,	com	
as	constantes	privatizações	das	empresas	estatais,	cujo	objetivo	era	minimizar	o	poder	do	Estado	sobre	a	
economia e promover a abertura do mercado brasileiro à economia internacional (o que, de fato, foi feito).

Stieg (2014) relata que a implantação desse neoliberalismo teve como protagonistas dois grandes 
organismos internacionais: o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que passaram 
a	exercer	grande	influência	na	economia	e	decisões	dos	governos.	A	influência	desses	organismos	se	dá	
diretamente	sobre	os	países	em	desenvolvimento	que,	devido	a	sua	vulnerabilidade	financeira,	 recorre	
ao Banco Mundial e ao FMI para realizar empréstimos, sob a condição de implementar políticas de ajuste 
estrutural (privatização de empresas, liberdade total de remessa de lucros para as empresas transnacionais, 
redução de gasto social, privatização da previdência, cobrança de educação superior – sob o argumento de 
universalizar a educação básica...). Assim,

[...]	se,	até	a	década	de	80,	o	BM	se	aproxima	dos	países	fazedores	de	empréstimos	esporadica-

mente	(quando	fazia	as	avaliações	de	seus	empréstimos),	nos	anos	90,	efetivamente,	ele	ocupa 

um lugar orientador das metas e ações em torno as políticas sociais desses países. Por isso, além 

dos empréstimos tradicionais destinados às políticas setoriais, surgem, a partir dos anos 80,  

os programas de ajuste estrutural, ou seja, nova modalidade de empréstimo não vinculada a pro-

jetos, mas sujeitas às condicionalidades amplas e severas de cunho macroeconômico e setorial. 

Isso implica dizer que o BM empresta dinheiro desde que seja conjugado com seus interesses 

(que é neoliberal) [...] (STIEG, 2014, p. 45, grifo nosso).

Conforme	podemos	perceber,	a	atuação	desses	organismos,	por	meio	de	suas	condições	para	empréstimos,	
passam a interferir diretamente nas políticas internas e estruturais desse país. Stieg aponta que no Brasil não 
foi	diferente,	sob	a	égide	das	exigências	do	Banco	Mundial,	que	passou	“[...]	a	traçar	as	linhas	orientadoras	da	
educação mundial no século XXI [...]” (STIEG, 2014, p. 49).

E	com	base	nessas	concepções	se	instituiu	a	ideia	da	pedagogia	do	aprender a aprender,	cuja	finalidade	
da	escola,	segundo	Duarte	(2001),	é	proporcionar	situações	de	aprendizagem,	pois	“[...]	é	mais	importante	
adquirir	o	método	científico	do	que	o	conhecimento	científico	já	existente	[...]”	(DUARTE,	2001,	p.	37).

Em	nosso	contexto	educacional	Saviani	 (2011)	é	um	dos	 intelectuais	que	mais	 tem	tecido	críticas	à	
concepção do aprender a aprender,	afirmando	que:

Hoje	em	dia	a	pedagogia	do	‘aprender	a	aprender’	é	a	grande	referência	da	orientação	dominante	

[...]	O	relatório	Jacques	Delors	das	Nações	Unidas	sobre	educação	para	o	século	XXI	tem	como	

eixo	essa	orientação	do	‘aprender	a	aprender’	e	os	países	reproduzem	isso	nas	suas	políticas	

educativas. É uma pedagogia que tem origem na Escola Nova, no construtivismo de Piaget que 

estava	apoiado	no	keynesianismo.	Agora	foi	recuperada,	no	contexto	político	do	neoliberalismo,	

pelos pós-modernos. A ideia é que todo ambiente é educativo – aprender em diversos lugares, 

em diferentes circunstâncias e... também na escola! O argumento que dão para isso é que aquela 

visão	rígida	foi	superada	em	benefício	de	uma	sociedade	flexível	em	que	nada	se	pode	prever	

[...]. Portanto, a escola não deve ensinar algo; mas apenas a aprender. Mas este novo aprender 

a aprender já nem sequer dá a importância que os construtivistas davam à ciência [...] (SAVIANI, 

2011, p. 146, grifo nosso).

O autor ressalta ainda que, nessa concepção, a função da escola é preparar os educandos para o mercado 
de trabalho e suas constantes mudanças, ou seja, adaptar-se ao capitalismo neoliberal. Seguindo essa 
proposta	foram	implementadas	Planos	Decenais	de	Educação	(1993-2013,	2011-2020),	que	tratavam	de	ações	
para a melhoria da educação básica (STIEG, 2014).
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Ainda	nesse	contexto,	as	discussões	acerca	da	alfabetização	se	originaram	a	partir	das	análises	das	
estatísticas de analfabetismo no Brasil até o ano de 1996, que se apresentavam elevadas em comparação 
com	os	outros	países	da	América	Latina,	pois	cerca	de	14,7%	(catorze	vírgula	sete)	da	população	de	15	anos	
era analfabeta (STIEG, 2014).

Análises desenvolvidas na época mostravam que a previsão de que a marca da desigualdade no 
Brasil, em termos de alfabetização, pesaria duramente sobre a infância e adolescência [...] Assim, 
essas	estatísticas,	aliadas	às	previsões	sobre	o	número	de	analfabetos,	colaboraram	para	produzir	
mudanças	pedagógicas	e	conceituais	no	campo	da	alfabetização	que	iriam	se	refletir	nas	práticas	
escolares de ensino da leitura e da escrita na fase inicial de escolarização. Não se pode esquecer 
de que, nessa época, o Brasil vivia uma tensão, que poderíamos resumir nos seguintes itens: a) a 
exigência	do	BM	para	que	o	país	tivesse	todas	as	crianças	dentro	da	escola	(universalização	do	
ensino);	e	b)	a	exigência	de	um	Brasil alfabetizado (tanto das crianças das classes de alfabetiza-
ção	quanto	dos	analfabetos	que	a	História	do	Brasil	registrava	naquele	momento)	(STIEG,	2014,	
p.	70-71,	grifo	do	texto).

Com a necessidade de mudar esse quadro, os métodos vigentes e tradicionais foram questionados e, a partir 
daí, as perspectivas do construtivismo ganharam força, como Emília Ferreiro e Ana Teberosky, seguidoras 
de Jean Piaget.

Para Piaget, o conhecimento se dá de dentro para fora, portanto, a proposta construtivista parte do 
pressuposto	de	que	se	deve	instigar	o	“espírito	investigativo”,	partindo	da	ideia	de	que	o	aprendizado	deve	
ocorrer	mediante	a	experimentação,	pesquisa	e	desenvolvimento	do	raciocínio	lógico,	rejeitando	atividades	
que	se	apresentam	repetitivas	e	de	uso	exclusivamente	da	memória.

Segundo Stieg (2014), o MEC adotou o discurso dessas pesquisadoras (Ferreiro e Teberosky), devido a suas 
promessas de diminuição do analfabetismo e, consequentemente, de reprovação e evasão escolar.

A partir daí, foram elaborados documentos e implantados programas de formação sob a perspectiva 
construtivista, como o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA, o Pró-letramento e 
também	o	Pnaic.	Stieg	(2014,	p.	89)	nos	explica	que	o	sentido	da	alfabetização	na	perspectiva	construtivista	
se dá da seguinte forma:

[...] seria o momento em que as crianças, ao interagirem com objetos do mundo letrado, fossem 
capazes de criar hipóteses da escrita alfabética e, desse modo, começariam a relação grafema 
e fonema (leitura) e fonema e grafema (escrita).

Mesmo	com	a	implantação	do	PROFA	no	ano	2000,	a	taxa	de	analfabetismo	permaneceu	alta,	pois	a	taxa	
estava	em	torno	de	13,6%	dos	jovens	de	até	15	anos	(dados	apresentados	no	relatório	Mapa do analfabetismo 
no Brasil de 2003).

Após	a	apresentação	desses	 resultados,	o	então	presidente	Luís	 Inácio	Lula	da	Silva,	anuncia	 “[...]	o	
lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) que estabelece o Compromisso Todos pela 
Educação, parte integrante do PDE [...]” (STIEG, 2014, p. 91). Conforme Stieg aponta, ainda que mediante a 
pressão	efetuada	pelo	Banco	Mundial,	os	governos	de	FHC	e	posteriormente	Lula	passaram	a	implantar	ações	
que Stieg (2014) denomina como imediatistas, no entanto nos reportaremos a elas como políticas afirmativas. 
Segundo Bernadette Renauld (apud Gomes, 2003).

As	ações	afirmativas	se	definem	como	políticas	públicas	(e	privadas)	voltadas	à	concretização	

do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação 

racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a 

igualdade	deixa	de	ser	simplesmente	um	princípio	jurídico	a	ser	respeitado	por	todos,	e	passa	a	

ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade.
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As políticas afirmativas	realizadas	no	governo	de	Fernando	Henrique	Cardoso	que	podemos	destacar	são:	
Bolsa	Escola	e	o	Vale	Gás	assim	como	as	políticas	de	financiamento	escolar	como	o	Fundo	de	Manutenção	
e	Desenvolvimento	do	Ensino	Fundamental	–	FUNDEF.	No	governo	de	Lula,	novas	ações	afirmativas	foram	
implantadas como o Bolsa Família, Política de Cotas na Universidade, dentre outros, além de políticas 
de	financiamento	escolar	como	o	Plano	Dinheiro	Direto	na	Escola	–	PDDE	e	o	Fundo	de	Manutenção	e	
Desenvolvimento	da	Educação	Básica	e	de	Valorização	dos	Profissionais	da	Educação	–	FUNDEB.

Em 2005, um grupo de empresários cria o movimento Todos Pela Educação – TPE. Atualmente o movimento 
é presidido por Jorge Gerdau Johannpeter e tem como mantenedores as empresas Dpaschoal, Fundação 
Bradesco,	Fundação	Itaú	social,	Fundação	Telefônica,	Gerdau,	Instituto	Unibanco,	Itaú	BBA,	Santander,	Suzano	
Papel e Celulose, Instituto Península, Instituto Natura, Instituto Samuel Klein e tem como parceiros o Grupo 
“abc”,	DM9	DDB,	Rede	Globo,	Editora	Moderna,	Fundação	Santillana,	Instituto	Airton	Senna,	Friends	Áudio,	
Fundação	Victor	Civita,	McKinsey&Company,	Instituto	Paulo	Montenegro,	Instituto	HSBC	Solidariedade,	Canal	
Futura,	Editora	Saraiva,	Banco	Interamericano	de	Desenvolvimento	–	IDB,	Luzio	Strategy	Group,	Itaú	Cultural,	
Fundação	Maria	Cecília	Souto	Vidigal	e	PATRI	–	Políticas	Públicas.	O	TPE	elaborou	metas	e	ações	para	o	
cumprimento	das	exigências	feitas	pelo	Banco	Mundial.	Segundo	Stieg	(2014,	p.93).

O grupo concluiu que a ‘incapacidade’ técnico-política dos governos na realização de políticas edu-
cacionais, ao longo dos anos, havia criado sérios problemas para os interesses do capital. Diante 
dessas	constatações,	os	empresários	criaram	a	TPE	com	a	missão	de	mudar	o	quadro	educacional	
brasileiro, principalmente, no que se refere à qualidade da educação. O projeto elaborado para 
impulsionar	as	ações	do	organismo	foi	denominado	de	Compromisso	Todos	pela	educação,	que	
toma,	na	verdade,	a	base	para	as	orientações	da	Declaração	Mundial	de	Educação	para	Todos,	
proclamada nos encontros internacionais que ocorreram nos anos 90 [...].

O	relatório	do	movimento	Todos	pela	Educação,	“De	olho	nas	metas”,	serviu	de	base	para	criação	do	
Pnaic.	O	último	foi	publicado	em	2015,	trazendo	o	monitoramento	dos	resultados	da	educação	2013-2014,	
divulgando os resultados para cada meta, assim como os resultados de cada Estado da federação brasileira. 
As	exigências	são	feitas	de	acordo	com	os	resultados.

Saviani	 (2011,	p.	268)	critica	essa	 “[...]	 transferência	da	 responsabilidade	do	Estado	para	a	sociedade	
[...]”	e	completa	“[...]	educação	é	direito	do	cidadão	e	dever	do	Estado	[...]”.	O	que	o	autor	denuncia	é	que	
a	educação	não	pode	ficar	à	mercê	dos	interesses	desses	organismos	(em	última	instância,	interesses	do	
capital	internacional,	sob	a	égide	do	neoliberalismo),	pois	o	que	eles	propõem	não	é	uma	educação	para	
desenvolvimento	do	indivíduo,	mas	sim	para	atender	às	demandas	cada	vez	mais	instáveis	e	inflexíveis	do	
capitalismo, como ação de indivíduos e empresas e não como direito constitucional do cidadão.

Houve	um	debate	que	se	espraiou	para	a	grande	mídia,	como	decorrência	das	políticas	e	suas	bases	
teóricas delineadas, como a discussão em defesa do método fônico, defendido por Fernando Capovilla 
(também retomado por Stieg, 2014). Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo3	em	2006,	Capovilla	afirma	
que	o	método	fônico	é	eficaz,	e	é	utilizado	em	diversos	países	desenvolvidos	com	sucesso	e	que	não	se	pode	
confundi-lo com o silábico-alfabético, empregado no Brasil antes dos anos 80. Para Capovilla, o método 
fônico	se	baseia	nas	relações	grafemas	e	fonemas	por	meio	de	atividades	lúdicas,	que	levam	as	crianças	a	
decodificarem	a	escrita	em	fala	e	vice-versa.	O	autor	também	defende	que	o	método	é	lúdico,	facilitando	o	
aprendizado	em	pouco	tempo.	Capovilla	(2006)	critica	o	construtivismo	afirmando	que,

O	establishment	construtivista	dominou	com	mãos	de	ferro	as	principais	publicações	distribuídas	

ao professorado à custa do erário para impor a sua doutrina construtivista. O resultado dessa apos-

ta	cega	foi	imediato,	com	fracasso	crescente	documentado	bianualmente	pelo	Saeb	[exame	do	

MEC que avalia a qualidade da educação] de 1995 a 2003, e com a vergonha internacional, com a 

pecha de vice-recordista mundial de incompetência, segundo teste da Unesco e da OCDE em 2003.

3 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0603200613.htm>. Acesso em: 05/02/2016.
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Voltando	à	alfabetização,	compreendemos	que	as	ações	descritas	resultaram	em	formações	aos	professores	
com base no construtivismo e, dentro dessa perspectiva, foi difundido o conceito de letramento defendido por 
Magda	Soares.	Letramento,	para	Soares	(2005)	é	o	uso	da	escrita	como	prática	social,	definição	dissociada	do	
conceito de alfabetização que, sob a perspectiva do letramento, não passa da aquisição da leitura e escrita. 
Soares	(2005,	p.	72)	explica	que	“[...]	letramento	é	o	que	as	pessoas	fazem	com	as	habilidades	de	leitura	e	de	
escrita,	em	um	contexto	específico,	e	como	essas	habilidades	se	relacionam	com	as	necessidades,	valores	e	
práticas sociais [...]”.

Stieg	(2014),	explica	que	o	conceito	difundido	por	Magda	Soares	interage	bem	com	os	construtivistas	e	
defensores do método fônico, pois a autora não apresenta um método e sim um conceito de alfabetização 
que pode ser utilizado com os métodos acima citados. Soares (2005) defende a ideia de alfabetizar-letrando, 
indicando que a alfabetização e letramento devem acontecer simultaneamente, ou seja, pode-se alfabetizar 
utilizando	textos	que	pressupõe	também	o	conceito	de	letramento,	por	isso	o	termo	alfabetizar-letrando. A 
autora	pressupõe	que	a	alfabetização	por	si	só	não	é	uma	prática	social.

[...]	na	verdade,	o	letramento	será	uma	saída	conciliatória	articulada	pelo	discurso	oficial	para	as	

perspectivas da alfabetização em disputa (métodos e construtivismo). Assim, é acionada mais uma 

vez a tática do Estado-Nação liberal republicano. Com efeito, a vida é desenvolvida em meio a 

uma	arena	de	tensões,	de	contradições,	mas	isso	não	pode	aparecer	nos	discursos	oficiais,	então	

se	concilia,	unifica.	O	Estado	liberal	assume	o	que	lhe	convém	em	determinadas	épocas/contex-

tos.	No	contexto	das	disputas	entre	defensores	dos	métodos	e	os	construtivistas,	o	letramento	cai	

como uma luva na conciliação, pois o importante seria a adoção de uma perspectiva de ensino 

de leitura e escrita que demonstrasse que daria conta das exigências neoliberais [...] (STIEG, 2014, 

p. 126-127, grifo nosso).

Em contraponto ao conceito de letramento, Gontijo (2014) defende que a alfabetização é por si só uma 
prática social. Gontijo (2014, p. 81-82) critica o letramento dizendo:

Penso que, para evitar reducionismos, será necessária a construção de conceitos de alfabetização 

que não restrinjam o processo de ensino-aprendizagem aos aspectos mecânicos do ler e do escre-

ver. Para evitar dicotomias, será necessário pensar um processo que consiga abranger as diferentes 

dimensões	do	ensino-aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita.	A	dissociação	dessas	dimensões,	pelo	

uso dos dois termos – alfabetização e letramento –, é o que tem produzido dicotomias entre o apren-

der a ler e escrever e o ler e escrever e também entre os processos de ensino e de aprendizagem.

Ao discutir as ideias propostas por Soares e adaptada pelo MEC por meio de programas como o Pró-
Letramento, Gontijo destaca:

[...] também acredito que as crianças precisam aprender a fazer uso da leitura e escrita em práticas 

sociais que requerem a utilização desses conhecimentos. Porém, esse aspecto não pode subsumir 

a dimensão e o caráter político da alfabetização. Não vivemos em uma sociedade justa e verda-

deiramente democrática. Por isso mesmo, a educação escolar e a alfabetização não podem se 

reduzir a formar indivíduos adaptáveis às leis do mercado e, portanto, capazes de responder as 

demandas	sociais	[...].	As	transformações	sociais,	difíceis	de	acontecer	em	uma	sociedade	como	

a nossa, são iniciadas pelo processo de busca de um ensino como produção e conhecimento, po-

rém,	com	textos	criteriosamente	escolhidos	para	trabalhar	aliterações,	rimas	e	outros	elementos	

que	ajudam	no	desenvolvimento	da	consciência	fonológica.	Dificilmente,	o	momento	inicial	de	

aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita	poderá	vir	a	ser	espaço	e	tempo	de	exercício	de	cidadania	

plena (GONTIJO, 2014, p. 132).
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Na	citação	acima,	a	autora	também	denuncia	que,	mesmo	com	a	proposta	vigente	(letramento),	os	textos	e	
materiais destinados à alfabetização continuam focando a aquisição da consciência fonológica, e pouco têm 
contribuído para uma educação voltada para as práticas e usos sociais da leitura e escrita de forma efetiva.

Em	meio	a	essas	discussões	estão	os	professores	alfabetizadores	que,	a	nosso	ver,	nem	sempre	 têm	
consciência	das	 tensões	que	estão	por	 trás	das	 formações	e	conceitos	amplamente	divulgados.	Como	
alfabetizadora,	esta	pesquisadora	também	participou	das	formações	do	Pró-letramento	e	Pnaic,	assim	como	
toda a formação acadêmica se deu segundo os moldes do construtivismo e letramento, sem ter discernimento 
das	implicações	de	todas	os	textos,	propostas,	atividades...	No	entanto,	ao	nos	aprofundar	no	assunto,	algumas	
concepções	foram	alteradas.

Consideramos	a	concepção	piagetiana	limitada	quanto	às	questões	complexas	que	demanda	o	conceito	
de aprendizado na atualidade e preferimos a concepção histórico-cultural.

Com relação aos métodos, consideramos importante a possibilidade de ter uma variedade disponível em 
sala de aula, já que partimos do pressuposto de que cada aluno aprende e apreende de maneiras diferentes, 
sendo	que	um	único	método	de	ensino	só	irá	atender	uma	parcela	dos	educandos.	E	enfim,	com	relação	às	
discussões	de	Soares	e	Gontijo,	concordamos	com	a	última,	pois	a	nosso	ver,	o	aluno	só	está	devidamente	
alfabetizado quando lê e interpreta o que leu, escreve com consciência do que quer tratar.

Após essa breve, porém, importante discussão em torno dos conceitos de alfabetização e letramento, bem 
como	seu	contexto	e	debates	políticos	de	base	correlatos,	adentraremos	agora	na	organização	e	estudos	
direcionados que tiveram como tema a implantação do Pnaic.

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa entra em cena:  
princípios e críticas

O Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa foi criado com o propósito de consolidar a 
alfabetização	até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Apoia-se	em	quatro	eixos,	que	são:	1.	Formação	continuada	
presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores de estudo; 2. Materiais didáticos, obras 
literárias,	obras	de	apoio	pedagógico,	jogos	e	tecnologias	educacionais;	3.	Avaliações	sistemáticas;	4.	Gestão,	
mobilização e controle social. O Pnaic agrega conceitos e metodologias advindos do Programa Alfabetização 
na Idade Certa – PAIC, realizado no Ceará e do Pró Letramento aplicado em nível nacional.

O PAIC surgiu após uma pesquisa encomendada em 2004 por um Comitê formado por membros da 
Assembleia	Legislativa	do	Ceará,	diversas	empresas,	universidades	e	instituições.	O	relatório	com	o	resultado	
da	pesquisa	indicou	que	somente	15%	das	crianças	pesquisadas	leram	e	compreenderam	um	pequeno	texto	
adequadamente	e	42%	produziram	textos	considerados	não	ortográficos.	A	partir	do	relatório,	percebeu-se	
que	havia	uma	“deficiência”	na	 formação	de	professores	alfabetizadores,	no	currículo	das	universidades	
próximas	e,	consequentemente,	no	trabalho	desenvolvido.	A	partir	desse	resultado,	foi	criado	o	Paic	(Programa	
Alfabetização na Idade Certa). Em 2007, o Programa tornou-se responsabilidade do Estado do Ceará e, em 
2011,	foi	estendido	até	o	5º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Partindo,	assim,	das	ações	do	Paic,	foi	elaborado	o	
Pnaic na tentativa de consolidar a alfabetização no sistema educacional brasileiro.

O	Pró	Letramento,	outro	programa	que	sugestionou	a	concepção	do	Pnaic,	surge	após	a	criação	da	“Rede	
Nacional de Formação Continuada de Professores” em 2003, com a adesão de diversas universidades em 
todo o Brasil. As universidades que aderiram a essa Rede, focalizando a temática da alfabetização foram: 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP).	E	em	2005,	consubstanciado	pela	“Rede	Nacional	de	Formação	Continuada	de	Professores”	foi	
criado o Pró Letramento, que teve como foco uma formação voltada aos professores das Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental.

Para o Pró Letramento, foi criado material de estudo em dois módulos: Alfabetização e Linguagem 
e	Matemática,	aplicados	em	um	curso	semipresencial	com	duração	de	dois	anos.	A	 “Rede	Nacional	de	
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Formação	Continuada	de	Professores”	também	coordena	o	Pnaic,	o	que	explica	as	semelhanças	na	aplicação	
do Pnaic com o Pró Letramento, como na organização, estrutura e utilização do material. Assim, no Pnaic as 
universidades	integradas	à	“Rede”	elaboram	o	material	da	formação	(os	Cadernos).

Para a estruturação do Pnaic em cada Estado ou região, universidades foram selecionadas para aplicar a 
formação aos professores-orientadores e também aos coordenadores para que estes façam a formação para 
os demais professores nos seus respectivos municípios. No Espírito Santo, a instituição formadora do Pnaic é 
a Universidade Federal do Espírito Santo – Ufes.

O	Pnaic	 tem	como	eixo	de	atuação	a	 formação	presencial	para	professores	cursistas	e	orientadores	
de estudo. Essa formação presencial é realizada periodicamente, de acordo com a carga horária de cada 
módulo, podendo ocorrer encontros semanais e quinzenais. Nos encontros há disponibilização de materiais 
didáticos,	jogos	educacionais	e	obras	literárias	para	os	alunos.	Há	também	preparação	para	o	processo	de	
avaliações	sistêmicas	através	da	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização	–	ANA,	realizada	com	os	alunos	do	
terceiro ano do ciclo.

A estrutura do Pnaic é abrangente, ligando-se em parceria com universidades federais e, também, em 
parcerias	com	instituições	estaduais	e	municipais.

O pacto é resultado de um acordo entre Governo Federal, estados, municípios e algumas entida-

des, entre elas ‘Todos pela Educação’, com o propósito de assegurar que todas as crianças sejam 

alfabetizadas até 8 anos de idade, atendendo a meta 2 e 3 do movimento e também as cinco ban-

deiras;	para	tanto	o	pacto	recorre	de	diversas	ações	entre	os	parceiros	[...]	(SANTIAGO,	2014,	p.	38).

No Estado do Espírito Santo, as Secretarias municipais e Superintendências Regionais de Educação (SRE) 
ficaram	responsáveis	por	ofertar	apoio	às	unidades	escolares,	bem	como	formar	o	“Conselho	ou	Núcleo	de	
Alfabetização” para acompanhamento das propostas do Pnaic nas escolas estaduais e municipais.

As	escolas,	por	sua	vez,	ficaram	responsáveis	pela	aplicação	da	proposta,	sendo	que	a	Equipe	Gestora	
(Diretor,	Pedagogo	e	Coordenador	Escolar)	ficou	responsável	por	oferecer	meios	para	que	as	propostas	do	
Pnaic fossem concretizadas.

Aos	professores	alfabetizadores	coube	a	participação	nas	 formações	do	Pnaic,	execução	das	ações	
propostas,	organizar	o	material	em	sua	sala	conforme	as	orientações	recebidas,	se	necessário	confeccionar	
alguns	deles,	 realizar	 rotina	escolar,	esta	devendo	estar	exposta	na	sala,	 realizar	avaliações	 regulares	
conforme	os	direitos	de	aprendizagem	e	participar	das	atividades	da	escola	como	reuniões	de	pais	e	equipe.

Buscando compreender um pouco mais as nuances do programa, procuramos reunir pesquisas que 
tratassem	do	Pnaic	e	sua	diversidade	de	temas	para	ilustrar	a	amplitude	das	discussões	que	surgem	por	
meio dele.

Dentre	estudos	que	discutem	a	proposta	do	Pnaic,	destacamos	Viecheneski,	Fátima	&	Martiniak	(2014),	
que apresentam uma pesquisa focalizando a formação ofertada pelo Pnaic, que teve como foco a análise 
da formação realizada com os professores-orientadores. Os resultados da pesquisa indicam que houve 
dificuldade	no	desenvolvimento	da	aplicação	da	proposta	do	Pnaic	por	parte	dos	professores	pesquisados,	
conforme	relatos	de	dificuldades	e	insegurança.	No	trabalho	que	ora	apresentamos,	também	são	perceptíveis	
insegurança	das	professoras	pesquisadas	por	conta	das	dificuldades	em	se	trabalhar	com	a	diversidade	e	
inclusão.

Dessa forma, as pesquisadoras concluem em seu estudo que, mesmo com a formação ofertada pelo Pnaic, 
ainda há a necessidade de aprofundamento nos estudos sobre alfabetização e metodologias para que a 
proposta alcance seu objetivo de alfabetizar as crianças em defasagem.

Outro estudo que tem como foco o Pnaic é a pesquisa desenvolvida por Luz e Ferreira (2013), tendo 
como	título:	“Pacto	Nacional	Pela	Alfabetização	Na	Idade	Certa:	formação,	avaliação	e	trabalho	docente	em	
análise”. A pesquisa faz uma análise preliminar da política de formação docente do Pnaic, já que o mesmo 
foi	apresentado	em	maio	de	2013,	início	de	sua	aplicação.	A	pesquisa	foi	baseada	nos	documentos	oficiais	
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do Pnaic, como o Manual do Pacto e Portarias que viabilizaram a criação e implementação do mesmo, 
documentos esses que norteiam o trabalho em todo o país.

O	estudo	mostra,	com	base	em	outras	formações	e	avaliações,	que	há	a	preocupação	com	o	formato	
do Pnaic, por incentivar o rankeamento de resultados, sobrecarga de trabalho para o professor por ter que 
estudar,	executar	as	ações	propostas	e	efetuar	seu	trabalho.	A	pesquisa	indica,	ainda,	a	culpabilização	dos	
professores das turmas que não alcançaram os resultados esperados, enrijecimento do trabalho pedagógico, 
pela	delimitação	de	conhecimentos	propostos	pelo	Pnaic	e	pelo	possível	“maquiamento”	dos	resultados	
nas	avaliações.	As	autoras	ainda	abordam	a	“descontinuidade	dos	programas	de	formação	continuada	de	
professores” como sendo negativo para o desenvolvimento de uma proposta, ampla por natureza.

Souza	(2014),	ao	debruçar-se	nos	estudos	do	contexto	social	e	da	formação	do	professor,	apresentou	uma	
dissertação cuja análise consistiu no estudo dos Cadernos do Pnaic destinados à Alfabetização em Língua 
Portuguesa.	Seu	estudo	buscou	entender	como	o	Pnaic	se	concretiza	no	contexto	social,	considerando	a	
concepção de formação continuada presente nos Cadernos e a concepção de ensino, aprendizagem e 
desenvolvimento infantil. A pesquisa se efetivou pela análise de cinco documentos:

1. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: o Brasil do futuro com o começo que ele merece;
2.	 Avaliação	no	Ciclo	de	Alfabetização:	Reflexões	e	Sugestões;
3. Formação do Professor Alfabetizador: caderno de apresentação;
4. Formação de Professores no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa;
5. Cadernos de Alfabetização em Língua Portuguesa.

Embora o item 05 (cinco) esteja denominado como um documento, nele a autora fez análise dos 24 (de 
vinte e quatro) Cadernos destinados ao primeiro, segundo e terceiro ano do Ciclo de Alfabetização. A autora 
identificou	que	a	perspectiva	teórica	presente	nos	Cadernos	é	o	sociointeracionismo	e	o	construtivismo.	
Nos	estudos	dos	documentos	Souza	(2014)	encontrou	algumas	“limitações”	que,	segundo	a	mesma,	geram	
lacunas na base teórica do programa, como a utilização dos conceitos de Vygotsky, como mediação, signo 
e	significado,	interação,	apropriação	do	aprendizado,	pensamento	e	linguagem,	zonas	de	desenvolvimento,	
funções	psíquicas	 superiores,	 interação.	 Para	 Souza	 (2014)	 tais	 conceitos	 não	 foram	 trabalhados	e	
problematizados	nos	Cadernos.	A	autora	relata	ainda	como	o	conceito	de	aprendizagem	está	“enquadrado	
na escola”, dando muita ênfase ao que se aprende em sala, sendo que a aprendizagem ocorre também na 
sua vivência cotidiana.

Fazendo	uso	de	pesquisa	bibliográfica,	documental	e	de	campo	em	uma	escola	municipal	de	Dourados/
MS, as autoras relatam a importância da participação da gestão escolar, que abrange a gerência política, 
administrativa,	financeira	e	pedagógica	da	escola.	Nesse	sentido,	a	figura	do	Coordenador	pedagógico	se	
torna	importante	para	servir	de	suporte	aos	professores	na	execução	das	ações	propostas	pelo	Pnaic.

As	autoras	indicam	que,	no	entanto,	oficialmente,	o	Coordenador	pedagógico	não	participa	da	formação,	
ficando	a	cargo	das	Secretarias	de	Educação	subsidiar	a	participação	desse	profissional	na	formação.	Destacam,	
ainda, que pouco se fala do Coordenador pedagógico e da sua importância no processo educativo e formativo 
do Pnaic. Na escola onde a pesquisa foi realizada, as pesquisadoras entrevistaram duas Coordenadoras 
pedagógicas, que propuseram e organizaram mudanças na escola para que a proposta pudesse ser realizada 
pelos professores, sendo consideradas como um apoio docente. Os resultados da pesquisa apontam que a 
função do Coordenador pedagógico é essencial para o cumprimento e acompanhamento do Pnaic.

Destacamos, também, o trabalho de Virago (2014), estudo de caso de uma atividade desenvolvida por 
uma escola estadual de Santa Maria/RS, com base nos estudos de alfabetização e letramento de Ferreiro e 
Teberosky (1985). Como trajeto metodológico, analisou três momentos de desenvolvimento do Programa 
com	as	turmas	do	1º	ao	3º	ano	das	Séries	Iniciais.

O primeiro momento foi discutir sobre o Pnaic, suas propostas e organizar uma atividade visando atender 
o objetivo do programa, que é a alfabetização plena dos alunos até a conclusão do Ciclo de Alfabetização. 
No	segundo	momento,	os	professores	 realizaram	testes	com	as	 turmas	e	diagnosticou-os	em	“níveis	de	
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alfabetização” (pré-silábico 2, alfabético, silábico e alfabetizado). E, no terceiro momento, os alunos foram 
agrupados conforme seus níveis, independentes da série que ocupavam e os professores realizaram trabalhos 
com esses alunos conforme seus níveis. Foram utilizados temas como folclore e meios de transporte para 
nortear	o	trabalho.	Ao	concluir	a	pesquisa,	Virago	(2014)	apresenta	um	gráfico	que	demonstra	uma	melhoria	
na aprendizagem dos educandos.

Considerações finais

A	apresentação	desses	estudos,	 feita	até	aqui,	nos	 leva	a	enxergar	o	Pnaic	no	cenário	da	educação	
brasileira, indicando que, apesar do seu avanço, ainda há muito que melhorar. Os estudos apresentados 
apontam	que,	pela	complexidade	e	 importância,	o	processo	de	aprendizagem,	em	especial	no	período	
da alfabetização, tem muito a ser estudado e aprofundado, possibilitando esse entendimento aos seus 
articuladores,	nesse	caso,	os	professores	orientadores	e	cursistas	do	Pnaic.	Há	de	se	considerar	também,	os	
fatores	externos	à	escola,	a	culpabilização	dos	educadores	pela	não	aprendizagem	das	crianças,	o	que	pode	
acarretar um resultado inverso ao esperado.

Portanto,	diante	dos	estudos,	a	meta	“todos	os	alunos	alfabetizados	até	os	oito	anos	de	idade”	ainda	
não é uma realidade na maioria das escolas brasileiras. Esses estudos são relevantes para a produção 
de conhecimento acerca do Pnaic, podendo ser considerados na reestruturação do programa ou mesmo, 
posteriormente, com a criação de outro programa. Percebe-se que há necessidade de se pensar nos 
questionamentos indicados nos estudos para que os avanços ocorram no campo da alfabetização, 
considerando	as	experiências	já	adquiridas	por	programas	semelhantes,	refletindo	sobre	elas	e	primando	
pelo seu desenvolvimento.

Conforme podemos perceber, o Pnaic é um programa que nos permite discutir uma gama de assuntos, e 
dentre	as	possibilidades	optamos	por	discutir	o	tema	Inclusão,	saindo	da	dicotomia	de	grupos	específicos,	já	
que a perspectiva da inclusão também se apresenta abrangente. Entretanto, não podemos negar as diferenças 
que estão presentes em nosso cotidiano escolar.
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O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa  
como política pública para alfabetização

Maria Helena Bertolini Bezerra
PUC/SP
Marisa Aparecida Romeiro Noronha
Prefeitura Municipal de São Paulo

Resumo: O presente estudo teve por objetivo compreender o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic)	como	política	pública	de	alfabetização	e	seu	impacto	na	rede	municipal	de	ensino	da	cidade	de	São	
Paulo. O campo empírico para a coleta de dados consistiu nos documentos curriculares, materiais didáticos, 
a observação das práticas escolares em sala de aula, entrevistas e questionários com os sujeitos participantes 
do	estudo.	Dentre	os	achados	do	estudo,	foi	detectado	que	as	inovações	pedagógicas	devem	considerar	as	
práticas	de	alfabetização	dos	professores,	pois	esses	profissionais	possuem	saberes	da	experiência	e	agem	de	
acordo	com	as	urgências	da	sala	de	aula	mais	do	que	com	as	prescrições	advindas	de	programas	oficiais.	A	
base	teórica	utilizada	neste	estudo	se	amparou	nas	obras	de	Basil	Bernstein	para	o	qual	os	textos	(discursos)	
passam	por	recontextualização	nas	relações	sociais,	independentemente	das	diferentes	esferas	de	produção.
Palavras-chave:	Alfabetização.	Letramento.	Política	pública.

Introdução

O presente artigo é resultado de um estudo desenvolvido pelas autoras junto à Secretaria Municipal de 
São Paulo no ano de 2015, com o objetivo de compreender o Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) 
como	política	pública	de	alfabetização.

Como desdobramento do objetivo principal, procurou-se fazer a análise documental dos cadernos 
destinados à formação dos professores, dos materiais enviados para as escolas, assim como a observação 
das práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores em sala de aula.

O programa é uma ação articulada entre governo federal, Distrito Federal, estados e municípios brasileiros 
com	a	finalidade	de	alfabetizar	todas	as	crianças	brasileiras	até	os	oito	anos	de	idade,	nos	três	primeiros	anos	
de escolarização do ensino fundamental.

Segundo análise documental observou-se que a adesão ao Pacto é entendida como a articulação das 
várias instâncias governamentais brasileiras para os compromissos de:

“I.	 Alfabetizar	todas	as	crianças	em	língua	portuguesa	e	em	matemática;

II.	 Realizar	avaliações	anuais	universais,	aplicadas	pelo	Inep,	junto	aos	concluintes	do	3º	ano	do	

ensino fundamental.
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III.	 No	caso	dos	estados,	apoiar	os	municípios	que	tenham	aderido	às	ações	do	Pacto,	para	sua	

efetiva implementação” (BRASIL, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, p. 11)

Um dos princípios fundamentais do Pnaic é o de considerar alfabetizada a criança que interage 
socialmente	utilizando	 textos	escritos	com	diferentes	finalidades.	A	alfabetização	dos	estudantes,	nesse	
sentido, é entendida como o domínio do Sistema de Escrita Alfabética pelas crianças em concomitância com 
o letramento, considerado como capacidade ampliada de compreender o mundo em que vivem.

Segundo consta dos documentos do Pacto disponíveis no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira),	o	processo	de	alfabetização	não	se	restringe	à	memorização	do	
código	alfabético,	mas	à	inserção	das	crianças	nas	práticas	sociais	de	leitura	e	produção	de	textos.	Letramento	
e alfabetização são conceitos que devem se articular e se desdobrar em práticas formativas de crianças e 
professores. Assim, entende-se que a apropriação do sistema alfabético deve acontecer por meio de atividades 
lúdicas	e	reflexivas	na	direção	da	aquisição	do	código	alfabético	e	da	produção	de	sentidos,	possibilitando	
a ampliação das referências culturais das crianças.

O	eixo	formação	continuada	dos	professores	alfabetizadores	é	um	dos	principais	aspectos	do	Pnaic	por	
seu	caráter	de	intervenção	direta	nas	práticas	pedagógicas,	mesmo	com	a	recontextualização	dos	discursos	
no	ambiente	escolar.	No	programa	formativo,	o	eixo	formação	dos	professores	alfabetizadores	se	desdobra	
em mais outros quatro, a saber: Formação Continuada de Professores Alfabetizadores; Materiais Didáticos e 
Pedagógicos; Três tipos de Avaliação; Gestão, Controle Social e Mobilização.

O	eixo	Formação	Continuada	de	Professores	Alfabetizadores	constitui-se	com	base	no	programa	Pró-
letramento e conta com estudos e atividades práticas oferecidas aos professores alfabetizadores do Distrito 
Federal, estados e municípios brasileiros.

É	importante	compreender	o	eixo	Materiais	Didáticos	e	Pedagógicos	em	sua	materialização,	pois	consistem	
em contato imediato com os professores alfabetizadores e estudantes: livros didáticos distribuídos pelo PNLD; 
obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e acervos de dicionários (PNLD); jogos pedagógicos 
de apoio à alfabetização; obras de referência, de literatura e de pesquisa (PNBE); obras de apoio pedagógico 
aos professores; tecnologias educacionais de apoio à alfabetização.

O	eixo	Avaliações,	considerado	como	desdobramento	da	análise	curricular	do	programa	é	constituído	
por três tipologias avaliativas: i. as processuais, realizadas pelos professores das turmas e discutidas durante 
o processo de formação; ii. a disponibilização de um sistema informatizado para que os professores lancem 
os	resultados	das	avaliações	aplicadas	no	início	e	ao	final	do	2º	ano	do	ensino	fundamental.	Esta	avaliação	
tem por objetivo o fornecimento de dados aos professores e gestores para efetuarem ajustes no processo de 
ensino	e	aprendizagem;	iii.	Avaliações	aplicadas	ao	final	do	terceiro	ano	do	ensino	fundamental	pelo	Inep,	
com	a	finalidade	de	aferir	os	resultados	alcançados	pelos	estudantes	ao	final	do	1º	ciclo.	Este	último	tipo	de	
avaliação também se destina a possíveis ajustes no processo de ensino e aprendizagem.

A	metodologia	 selecionada	para	o	presente	estudo	está	assentada	nas	proposições	metodológicas	
elaboradas	por	Parlett	e	Haminton	(1972)	destinadas	a	avaliar	e	acompanhar	programas	de	inovação	em	
educação.	Os	autores	caracterizam	as	inovações	no	campo	educacional	desde	certos	modismos,	passando	
por	inúmeras	motivações	desde	a	ideológica,	a	política,	a	financeira	entre	outras.

Parlett	e	Hamilton	(1972)	orientam	os	estudos	iluminativos	para	o	uso	de	certos	instrumentais	como	a	
descrição	e	a	interpretação	da	inovação,	ao	invés	da	mensuração	e	predição,	pois	consideram	as	últimas	mais	
adequadas	a	situações	em	que	se	buscam	prioritariamente	generalizações	estatísticas.	Os	autores	consideram	
que	quando	o	assunto	é	educação,	faz-se	necessário	contar	com	muitas	situações	imprevistas	e	comumente	
encontradas	na	realização	das	práticas	educativas,	exigindo	por	parte	do	avaliador	um	olhar	atento	aos	
processos, o que as pesquisas de caráter quantitativo frequentemente desconsideram, pois valorizam mais 
motivações	aparentes.
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A perspectiva iluminativa de estudo parte de dois importantes conceitos para a avaliação dos processos 
constituintes dos processos educacionais escolares: o meio de aprendizagem e o Sistema de Ensino. Neste 
caso, a ênfase maior foi dada ao sistema de ensino e às práticas pedagógicas, visto que se considera que os 
dois processos trazem embutidos o currículo proposto pelo programa.

Na mesma direção da escolha metodológica descrita, outra possibilidade que encontrada para realização 
do estudo foi a de eleger o paradigma sócio-antropológico como fundamento para a realização da presente 
avaliação e acompanhamento do Pnaic, em razão da necessidade de imersão do avaliador no cotidiano das 
relações	escolares,	desde	os	mecanismos	de	gestão	até	a	sala	de	aula,	de	maneira	a	se	apreender	ao	máximo	
os	acontecimentos,	suas	motivações	e	contradições.

Os	dados	de	pesquisa	foram	coletados	em	vários	meios:	nas	reuniões	da	Secretaria	de	Educação,	nos	
Encontros	para	formação	dos	Orientadores	de	Estudo,	nas	formações	dos	Professores	Alfabetizadores,	nas	
salas de aula.

Em suma, para coleta de dados do presente estudo foram utilizados os seguintes instrumentos de pesquisa: 
a)	observação	de	reuniões	em	várias	 instâncias	 institucionais,	 formações	de	professores	alfabetizadores,	
orientadores de estudos entre outros e as aulas; questionários e entrevistas de sujeitos envolvidos desde de 
responsáveis pelo Pnaic na secretaria municipal de educação até os professores alfabetizadores.

De acordo com as conversas iniciais com a equipe responsável pelo Pnaic na Secretaria de Educação 
de São Paulo, foram selecionadas três diretorias de educação para o estudo, assim como três unidades 
educacionais, uma de cada diretoria. Tais diretorias foram selecionadas segundo critérios acordados com 
a	Secretaria	de	Educação	do	município	de	São	Paulo	considerando	a	maior	aproximação	aos	princípios	do	
programa,	mediana	aproximação	e	maior	distanciamento	em	relação	ao	programa.

Diante	da	proposta	de	 inovação	presente	no	Pnaic,	 entendido	 como	política	pública,	 buscou-se	
compreender	as	intenções	pedagógicas	do	programa	em	relação	à	alfabetização	de	crianças	e	às	condições	
que mais afetaram as tarefas intelectuais e acadêmicas dos estudantes. Por esse motivo todos os agentes 
educacionais	e	suas	ações	ganharam	centralidade	no	estudo,	principalmente	os	professores	e	estudantes	
por vivenciarem o cotidiano escolar.

Geralmente	as	propostas	que	orientam	as	inovações	curriculares	do	campo	educacional	trazem	promessas	
de melhoria da qualidade no ensino evidenciada pelos discursos dos seus propositores. Entretanto, é comum, 
nas	mais	diversas	 situações	de	 inovação,	especialmente	nas	vivências	escolares,	haver	modificações,	
redirecionamentos,	enfim,	ações	divergentes	das	previstas	inicialmente.	Para	a	análise	das	diversas	situações	
que eventualmente possam se apresentar durante o processo de avaliação e acompanhamento da inovação, 
foi	utilizado	no	estudo	o	conceito	de	Recontextualização	elaborado	por	Basil	Bernstein.

Para	Bernstein	(1988)	tanto	inovações	pedagógicas	como	qualquer	outra	ação	escolar	são	consideradas	
como	textos.	Os	textos	são	discursos	que	circulam	socialmente	e	posicionam	as	pessoas.	Com	especial	atenção	
para	os	textos	educacionais,	os	textos	de	inovação	pedagógica	passam	por	recontextualização	nas	relações	
sociais,	ou	seja,	são	interpretados,	reinterpretados,	modificados,	enfim,	resultam	de	um	processamento	vivo.

Na	mesma	direção	de	Bernstein	(1988),	os	autores	Parlett	e	Hamilton	(1972),	alertam	para	o	fato	de	que	
quaisquer	inovações	educacionais,	quando	da	implementação,	sofrem	alterações	em	seus	ideais	ao	serem	
colocadas	em	prática;	seus	objetivos	são	reordenados,	redefinidos,	abandonados,	esquecidos	entre	outros	
aspectos.

A Implementação do Pnaic no município de São Paulo:  
alguns resultados possibilitados pelo presente estudo.

Detectaram-se muitos aspectos positivos na implementação do Pnaic na Rede Municipal de Ensino do 
Município de São Paulo. Aponta-se positivamente para entendimentos dos sujeitos em formação, ainda que 
parciais, sobre o que representa a mudança do paradigma conceitual sobre Alfabetização e Letramento 
proposto	pelo	programa.	Houve,	de	 certa	maneira,	 a	 compreensão	por	parte	dos	 vários	professores	
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alfabetizadores, da necessidade de um alargamento quanto às práticas de sala de aula, ensejando a 
apropriação	por	parte	dos	estudantes	do	sistema	alfabético	e	ortográfico	da	escrita,	exigindo	que	se	lance	
mão	de	atividades	envolvendo	múltiplos	aspectos	da	linguagem	como	a	oralidade,	a	produção	escrita,	a	
leitura e a análise linguística.

A composição curricular do Pnaic que busca envolver as demais áreas do conhecimento – em outros 
programas como o Profa (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores eram priorizadas 
as disciplinas de Português e Matemática – também foi considerada importante pelos vários agentes 
participantes do programa como um todo. O fato de incluir as ciências da natureza, as ciências humanas e 
demais	linguagens,	além	de	discussões	de	temas	acerca	da	inclusão,	da	diversidade	dentre	outros	assuntos	e	
temas, foi motivo para elogios, já que estas áreas do conhecimento, na maioria das vezes, são desconsiderados 
no processo de escolarização inicial dos estudantes do ensino fundamental.

O presente estudo possibilitou o entendimento de que a escrita e a leitura são consideradas práticas sociais 
vivenciadas	cotidianamente	nos	mais	variados	contextos	de	vida	dos	estudantes.	Trata-se,	portanto,	de	uma	
séria	mudança	de	concepção	sobre	a	função	social	da	leitura	e	da	escrita,	interferindo	nas	ações	didáticas	
no tocante à alfabetização.

O	estudo	possibilitou	detectar	certo	mal-estar	inicial	–	ano	de	2013	–	acerca	de	percepções	dos	sujeitos	em	
formação sobre um possível retorno às práticas de alfabetização consideradas por eles como ultrapassadas, 
envolvendo especialmente entendimentos sobre possíveis retrocessos nas práticas da alfabetização. Neste 
aspecto não eram referidos apenas os aspectos curriculares sobre o que ensinar, mas especialmente sobre 
como	ensinar.	Como	a	proposta	do	Pnaic	envolve	o	desenvolvimento	da	consciência	fonológica,	–	indicações	
de práticas de alfabetização em que os estudantes precisam relacionar fonemas e grafemas como meio 
para	se	alfabetizarem	com	maior	facilidade	o	que	envolve	práticas	em	torno	da	reflexão	da	constituição	das	
palavras – os professores alfabetizadores entenderam tratar-se um retorno aos métodos sintéticos, analíticos 
ou simplesmente o da silabação.

A formação entre pares – um dos princípios do Programa Formativo – foi apontada positivamente pelos 
agentes participantes do Pnaic e sujeitos deste estudo, tanto por ter feito emergir um novo aspecto na 
identidade dos professores alfabetizadores (a de serem também formadores), quanto uma maior aceitação 
por parte dos professores em formação que se viram representados na seleção dos orientadores de estudo, 
pois estavam presentes no cotidiano escolar. Para os professores alfabetizadores em formação, o fato de os 
formadores	estarem	em	exercício	docente	permite	maior	compreensão	por	eles	sobre	os	reais	problemas	
enfrentados cotidianamente nas escolas.

Na mesma direção, os professores alfabetizadores consideram ter boa compreensão e formação sobre o 
processo da aquisição da leitura e da escrita, principalmente, segundo eles, por terem participado, ao longo 
de	sua	carreira	profissional	de	outras	ações	e	formação	com	finalidade	semelhante.	Assim,	para	os	professores	
alfabetizadores, o Pnaic se insere em um processo formativo em desenvolvimento, portanto, não inaugural. 
Destaca-se a média de tempo de atuação docente dos professores alfabetizadores da rede municipal de 
ensino de São Paulo – em torno de 10 a 15 anos – como importante fator para a aquisição e consolidação de 
conhecimentos	em	torno	do	processo	de	alfabetização,	conferindo-lhes	maior	experiência.

Algumas práticas declaradas pelos professores alfabetizadores ou observadas nas aulas das turmas do 
ciclo	de	alfabetização	evidenciaram	a	aceitação	de	algumas	prescrições	do	Pnaic,	o	que,	obviamente,	não	se	
atribui	exclusivamente	a	esse	processo	formativo,	mas	às	vivências	dos	próprios	professores	ao	longo	da	ação	
profissional.	Notou-se,	especialmente	pela	utilização	dos	jogos	e	material	de	literatura	enviado	às	escolas	
como parte do processo formativo, grande aprovação e consequente utilização desses materiais em sala de 
aula,	embora	algumas	ações	cotidianas	dos	professores	se	apresentassem	bastante	cristalizadas,	como	a	não	
exposição	diária	dos	materiais	para	livre	uso	dos	estudantes.

Depreende-se, com os dados levantados por este estudo, que as diversas práticas de sala de aula 
detectadas	por	meio	das	observações,	compõem	o	currículo	do	ciclo	de	alfabetização,	mas	que	fazem	parte	
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de	toda	experiência	profissional	forjada	ao	longo	das	práticas	com	suas	turmas.	Foram	verificadas	muitas	
ações	que	se	relacionam	à	perspectiva	da	Alfabetização	e	do	Letramento	e	outras	marcadas	pela	decisão	
dos professores de acordo com as suas vivências: leitura feita pelos professores aos estudantes, a escrita 
com	intervenção	dos	professores,	brincadeiras,	recitação	de	textos	de	domínio	dos	estudantes,	atividades	de	
ajuste	entre	fala	e	escrita,	localização	de	palavras	no	texto,	uso	de	jogos	tanto	para	alfabetização	como	para	
aquisição de conceitos matemáticos, entre tantas outras práticas, mostram a aquisição de conhecimentos em 
Alfabetização e Letramento proporcionada em grande medida pelo processo formativo do Pnaic, por outros 
programas	formativos	em	alfabetização	e	pelos	saberes	e	fazeres	da	experiência.

Este	estudo	possibilitou	saber,	especialmente	pelas	 interações	com	os	professores	alfabetizadores	e	
outros	sujeitos	da	pesquisa,	o	entendimento	de	que	o	processo	de	Alfabetização	e	Letramento	exige	uma	
multiplicidade	de	ações	consonantes	com	o	interesse	das	crianças	e	vinculadas	à	cultura	da	infância.

Muitos aspectos do Pnaic foram entendidos negativamente pelos professores alfabetizadores e outros 
sujeitos participantes deste estudo. Grande parte dos problemas está relacionada à infraestrutura, envolvendo 
desde itens de logística a parcerias com palestrantes ou com o Instituto de Ensino Superior.

A diminuição em termos de adesão dos professores ao programa formativo ao longo dos três anos de 
implementação do Pnaic na Rede de Educação do Município de São Paulo – no primeiro ano, 2013, atingindo 
70%	dos	professores	alfabetizadores	de	um	universo	de	5001	professores,	caindo	esta	porcentagem	para	
47%	no	segundo	ano	de	formação,	em	2014,	e,	subindo	discretamente	para	50%	em	2015	–	evidencia	certo	
descompasso	entre	os	objetivos	e	concepções	de	um	programa	com	a	pretensão	de	grande	alcance	como	
é o caso do Pnaic e sua realização. A observação atenta dos processos de realização do Pacto, segundo as 
indicações	da	pesquisa	 iluminativa,	possibilitou	apreender	os	desencontros	e	problemas	decorrentes	de	
processos que para se realizarem devem passar por várias instâncias institucionais, que muitas das vezes 
não se entendem. Notou-se um diálogo bastante difícil entre certas instâncias institucionais, como foi o caso 
da	secretaria	municipal	de	educação	e	a	universidade	responsável	pelo	processo	formativo,	por	exemplo.	
No	início	da	implementação	do	Programa,	os	temas	relacionados	aos	conceitos	e	conteúdos	curriculares	
sobre	Alfabetização	e	Letramento	não	foram	suficientemente	clarificados,	ocasionando	confusão	àqueles	
que participavam da formação.

As	dificuldades	em	relação	ao	diálogo	entre	as	universidades	e	a	Secretaria	Municipal	de	Educação	de	
São	Paulo	contribuíram	para	indefinição	de	ações	no	decorrer	do	processo	que,	se	não	tivessem	acontecido,	
poderiam	aperfeiçoar	a	ação	 formativa	e,	por	decorrência,	 ter	 refletido	mais	 incisivamente	nas	práticas	
docentes.

Os assuntos relacionados ao cadastramento de professores e recebimento das bolsas também foram 
apontados negativamente pelos diversos sujeitos envolvidos neste estudo, especialmente por causar 
transtornos	nas	atividades	cotidianas	dos	envolvidos,	que	desviaram	as	atenções	de	assuntos	mais	relevantes	
como,	por	exemplo,	as	práticas	docentes	em	torno	da	Alfabetização	e	Letramento.

Muitos apontamentos do estudo evidenciaram a falta de envolvimento no processo formativo do Pnaic 
de outros sujeitos atuantes na rede municipal, como os supervisores escolares, professores de outros anos 
além dos do ciclo de alfabetização e, principalmente, dos coordenadores pedagógicos.

O atraso no recebimento dos materiais que apresentam o currículo para Alfabetização e Letramento 
e	para	as	ações	formativas	do	Pnaic	–	no	caso,	os	cadernos	de	formação,	essenciais	para	a	compreensão	
metodológica e curricular do programa – foi citado como grande problema para o processo formativo. 
Notou-se,	desse	modo,	a	falta	de	sintonia	entre	as	formações	dos	orientadores	de	estudos,	a	formação	dos	
professores	alfabetizadores	e	as	proposições	metodológicas	e	curriculares	do	programa.

Finalmente,	aponta-se	a	complexidade	das	redes	de	ensino,	especialmente	em	uma	cidade	como	São	
Paulo. Muitos são os agentes em ação e, como se pode imaginar, os entendimentos sobre qualquer um dos 
aspectos	da	rede	de	ensino	são	múltiplos,	interferindo	nas	decisões	tomadas.	Nesse	sentido,	com	o	presente	
estudo,	pode-se	apreender	incompreensões	ou	imprecisões	conceituais,	que	se	refletiam	diretamente	nas	
práticas curriculares com os estudantes.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 991

É	preciso	compreender	que	as	políticas	educacionais,	principalmente	as	que	envolvem	ações	formativas	
de professores, como é o caso do Pnaic, quando de sua implementação, depara-se, ao adentrar nas redes de 
ensino, com uma cultura escolar, ou seja, falta às políticas educacionais a devida atenção aos processos que 
ocorrem	no	interior	das	escolas,	sob	pena	de	que	muitos	recursos	públicos	sejam	mal	aproveitados.

O	estudo	detido	desse	entrelaçamento	de	prescrições	no	contato	com	o	cotidiano	escolar,	poderá	favorecer	
em	grande	medida	nos	resultados	de	certas	implementações,	contribuindo	para	políticas	educacionais	mais	
condizentes com a realidade das escolas.

Algumas considerações

Durante o processo de implementação curricular do Pnaic na Rede Municipal de Ensino do Município de 
São Paulo, detectou-se certo grau de aceitação do programa na rede de ensino. A aceitação dos orientadores 
de	estudo	 (professores	como	formadores)	é	uma	realidade:	existe	a	disposição	desses	profissionais	em	
continuar como parceiros da Secretaria de Educação na formação do Ciclo de Alfabetização.

Entre os professores houve a possibilidade de trazer em cena certas práticas que por vezes já utilizavam 
em	suas	salas	de	aula,	mas	que	o	faziam	de	forma	velada,	porque	as	prescrições	metodológicas	e	curriculares	
de modelos formativos anteriores negavam tais práticas. Como declarado por alguns professores, o Pnaic 
“libertou”	os	professores	para	ações	em	sala	de	aula	que	consideravam	mais	adequadas,	especialmente	diante	
das	dificuldades	de	alguns	dos	estudantes	em	construir	o	conhecimento	sobre	o	funcionamento	do	Sistema	
Alfabético	de	Escrita.	Ao	mesmo	tempo,	prescrições	curriculares	e	práticas	de	sala	de	aula	relacionadas	à	
escrita	e	leitura	abordadas	em	outras	gestões	da	Secretaria	de	Educação,	também	foram	consideradas	boas,	
especialmente	por	surtirem	efeitos	positivos	nas	ações	didáticas	da	alfabetização.

Considera-se	de	extrema	 importância	que	os	proponentes	de	políticas	públicas	para	alfabetização,	
principalmente no tocante à formação de professores alfabetizadores, considerem não só os conhecimentos 
que os professores já possuem, assim como não indiquem que é preciso jogar tudo fora e começar do zero. 
Muitas pesquisas acadêmicas têm mostrado que os professores, em muitas das vezes, são refratários às novas 
propostas de formação por apontarem uma perspectiva de substituição total da pratica e saberes docentes 
que têm sustentado a ação pedagógica no cotidiano escolar.

Referências

BERNSTEIN, B. Classes e Pedagogia: visível e invisível. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n. 49, p. 26-42, Maio, 1984.

______. Poder, Educacion y conciencia. Sociologia de La Transmissión Cultural. Santiago/Chile: Centro de Inves-
tigación e Desarrollo de La Educación, 1988.

______. A estruturação do discurso pedagógico – classes, código e controle. Petrópolis: Vozes, 1996

______. A Pedagogização do conhecimento: estudos sobre recontextualização. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, 
n. 120, p. 75-110, nov. 2003.

BRASIL. Elementos Conceituais e Metodológicos para a Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental. Disponível	em	<http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_docman&vi	ew=download&alias=12827-texto-referencia-consulta-publica-2013-cne-pdf&cate-
gory_slug=	marco-2013-pdf&Itemid=30192>

PARLETT,	Malcolm	e	HAMILTON,	David.	Avaliação Iluminativa: uma nova abordagem no estudo de programas 
inovadores. In: Ocasional Paper 9. Centre Research in the Educational Scienses: University of Endinburgh , 1972.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização992

Ampliação gradativa das aprendizagens da língua escrita: 
possibilidades de articulação entre Educação Infantil  
e Ensino Fundamental
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise dos cadernos de estudos de 2013 e 2015 do Pnaic, investigando 
quais	expectativas	são	expressas	em	relação	às	aprendizagens	da	língua	escrita	que	as	crianças	poderiam	
desenvolver na Educação Infantil e ter continuidade no Ciclo de Alfabetização. Utilizando a análise documental 
como ferramenta metodológica, foram analisados 14 cadernos de formação. Os resultados apontaram: 1) que se 
deve	possibilitar	aprender	sobre	as	diferentes	dimensões	da	língua	escrita	nos	anos	finais	da	Educação	Infantil,	
de	forma	a	brincar	de	ler	e	escrever,	tanto	quanto	se	propõe	brincar	com	outras	linguagens;	2)	que	se	incentive	
práticas	pedagógicas	regulares	e	não	ocasionais	de	produção	de	textos	orais	e	escritos	com	auxílio	de	escriba,	
de jogos que desenvolvam a consciência fonológica e de leitura de histórias na Educação Infantil e no Ciclo de 
Alfabetização; e 3) que se rechace o investimento em cópias de letras, sílabas e palavras na Educação Infantil.
Palavras-chave: Alfabetização. Pnaic. Educação Infantil.

Um questionamento incômodo: qual é o papel da Educação Infantil  
na garantia do direito à Alfabetização?

Em um momento histórico em que as crianças de todo o País passam a obrigatoriamente ingressar na 
Educação Infantil ao 4 anos e em que se discute a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular3, é 
preciso que se continue discutindo: qual é o papel da Educação Infantil na garantia do direito à alfabetização?

O	questionamento,	embora	não	seja	novo,	adquiriu	outros	contornos	no	contexto	das	políticas	públicas	
brasileiras contemporâneas que estão articuladas ao Plano Nacional de Educação4 (2014-2024). A garantia 
da universalização do ingresso na Educação Infantil aos 4 anos até 2016 foi estipulada como a meta 1 do 
PNE;	já	a	BNCC	é	uma	das	estratégias	da	meta	7,	a	qual	prevê	“fomentar	a	qualidade	da	educação	básica	
em	todas	as	etapas	e	modalidades,	com	melhoria	do	fluxo	escolar	e	da	aprendizagem,	de	modo	a	atingir	as	
seguintes	médias	nacionais	para	o	IDEB:	6,0	nos	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental;	5,5	nos	anos	finais	do	
Ensino Fundamental; 5,2 no ensino médio”. Além disso, o PNE também prevê, em sua meta 5, a alfabetização 
de	todas	as	crianças	até,	no	máximo,	ao	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.

A	grande	questão	é	como	fazer	funcionar	em	conjunto	a	alfabetização	até	o	final	do	3º	ano,	a	universalização	
do acesso à Educação Infantil aos 4 anos de idade e a garantia de uma base comum curricular. Coloca-se essa 
questão como imperativo quando se considera que a alfabetização é um direito que a sociedade brasileira 
está	longe	de	garantir	para	todos	os	seus	cidadãos.	Não	se	trata	de	garantir	apenas	a	aquisição	das	relações	
entre	grafemas	e	fonemas	e	de	rudimentos	de	leitura	e	escrita;	para	estar	alfabetizado,	é	preciso	“ser	capaz	
de	interagir	por	meio	de	textos	escritos	em	diferentes	situações.	Significa	ler	e	produzir	textos	para	atender	
a diferentes propósitos. A criança alfabetizada compreende o sistema alfabético de escrita, sendo capaz de 
ler	e	escrever,	com	autonomia,	textos	de	circulação	social	que	tratem	de	temáticas	familiares	ao	aprendiz”	
(BRASIL, 2012, p. 16).

1 Doutora em Educação pela UFRGS. Professora da Faculdade de Educação da UFRGS, na área de Formação Pedagógica e Linguagem. 
Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem e Alfabetização (GEALFA).

2 Licenciada em Pedagogia pela UFRGS. Professora do Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre - RS.
3 Doravante, BNCC.
4 Doravante, PNE.
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Esse conceito de alfabetização requer um domínio amplo de habilidades a serem desenvolvidas e 
aprofundadas ao longos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, mas não se pode ignorar que as 
crianças,	desde	que	nascem,	aprendem	e	transitam	entre	diferentes	experiências	com	a	cultura	escrita	em	
seus	grupos	sociais.	Esses	diferentes	grupos	sociais	encontram-se	nas	escolas,	as	quais	possuem	o	desafio	
de gerenciar a grande heterogeneidade de conhecimentos da cultura escrita, que estão desigualmente 
distribuídos na sociedade brasileira.

Os dados impactantes produzidos pela Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), de 2014, mostram 
o	 tamanho	dessa	desigualdade:	22%	das	crianças	das	escolas	públicas	 terminam	o	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental sem saber ler nem escrever5. Esse índice aponta que é preciso um trabalho progressivo e 
articulado da Educação Infantil e do Ensino Fundamental para garantir o direito à alfabetização de qualidade.

Peter	Moss	(2011,	p.	153),	por	exemplo,	sugere	que	é	preciso	examinar	as	diferenças	entre	as	etapas	de	
atendimento	escolar	à	infância	e	estabelecer	“uma	parceria	forte	e	igualitária	criada	pelo	trabalho	conjunto	
em	um	projeto	comum”.	Ele	propõe	uma	relação	de	convergência	entre	essas	etapas,	em	que	nenhuma	das	
culturas deve superar a outra; deveria ser criada uma cultura comum, pautada em diálogo e compartilhamento 
de	visões	de	criança,	aprendizagem	e	conhecimento.

Kramer (2006) também traz argumentos complementares aos de Moss (2011, p. 810):

[...] educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e 

afetos; saberes e valores; cuidados e atenção; seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o acolhimento 

estão presentes na educação infantil; a alegria e a brincadeira também. E, nas práticas realizadas, 

as crianças aprendem. Elas gostam de aprender. Na educação infantil e no ensino fundamental, o 

objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por 

todos. Na educação, o objetivo é garantir o acesso, de todos que assim o desejarem, a vagas em 

creches e pré-escolas, assegurando o direito de brincar, criar, aprender. Nos dois, temos grandes 

desafios:	o	de	pensar	a	creche,	a	pré-escola	e	a	escola	como	instâncias	de	formação	cultural;	o	

de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais.

Essas	 reflexões	 sugerem	pensar	 sobre	como	o	 trabalho	pedagógico	com	a	 língua	escrita	poderia	
compor um projeto em comum entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental para garantir o direito 
à	alfabetização	de	qualidade	até	os	oito	anos	de	idade.	Brandão	e	Leal	(2011)	mostram,	por	exemplo,	que	
ainda há sérios entraves a essa discussão, pois há em funcionamento modelos muito diferentes de acesso à 
língua escrita na Educação Infantil no Brasil.

Essas autoras (id.; ibid.) citam três caminhos principais que vêm encontrando nas escolas nessa etapa: o 
primeiro	seria	“a	obrigação	da	alfabetização”,	em	que	haveria	a	meta	de	alfabetizar	as	crianças	na	Educação	
Infantil,	com	grande	investimento	em	folhas	de	exercícios;	o	segundo,	“o	letramento	sem	letras”,	investiria	
no desenvolvimento de variadas linguagens, menos a escrita, que seria considerada tarefa do Ensino 
Fundamental;	o	terceiro,	“ler	e	escrever	com	significado	na	Educação	Infantil”,	indicaria	a	aceitação	do	acesso	
das crianças à cultura escrita nessa etapa, entendendo-se que isso ocorre como um longo processo a ser 
percorrido, muito antes de ingressar na escola. Nesse terceiro caminho, Brandão e Leal (2011) ainda apontam 
que cópias, ditados e ensino individual de letras não são aceitos, dando lugar, principalmente, a brincadeiras 
e	situações	reais	que	permitam	a	comunicação	pela	escrita.

O terceiro caminho é considerado o mais apropriado pelas autoras para as escolas de Educação Infantil 
brasileiras,	mas	enquanto	 tivermos	caminhos	 tão	diferentes	em	funcionamento	ficará	difícil	articular	o	
trabalho pedagógico da Educação Infantil ao do Ensino Fundamental para garantir o direito à alfabetização.

5 Cf. http://provabrasil.inep.gov.br/ana/resultados Acesso em: 25 nov. 2016.
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Nesse	sentido,	este	trabalho	deter-se-á	na	análise	de	contribuições	dos	cadernos	de	formação	do	Pnaic	
(2013-2015)	para	pensar	articulações	possíveis	entre	essas	duas	etapas	da	Educação	Básica	com	vistas	à	
garantia do referido direito.

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: articulação  
das aprendizagens entre educação infantil e ensino fundamental

O Pnaic é um compromisso formal assumido pelo governo federal em parceria com Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com vistas e assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos 
de	idade,	ao	final	do	3ª	ano	do	Ensino	Fundamental.	Esse	compromisso	toma	a	forma	de	política	pública	de	
formação	continuada	de	professores	que	atuam	no	Ciclo	de	Alfabetização,	ou	seja,	do	1º	ao	3º	anos	do	Ensino	
Fundamental.	Além	da	formação,	essa	política	também	se	apoia	em	mais	três	eixos	de	atuação:
 • Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógicos, jogos e tecnologias de estudo;
	 •	 Avaliações	sistemáticas;
 • Gestão.

O	Pnaic	foi	instituído	pela	Medida	Provisória	nº	586,	de	08	de	novembro	de	2012,	que	depois	deu	origem	
à	lei	12.801,	de	24	de	Abril	de	2013.	As	formações	iniciaram	no	ano	de	2013,	tendo	como	foco	o	estudo	
de materiais desenvolvidos por universidades federais. No seu primeiro ano de atuação, o curso focou na 
Língua Portuguesa, contando com 8 cadernos de formação para cada ano do Ciclo de Alfabetização; no ano 
de 2014, a ênfase foi na área da Matemática, estudada por meio de 8 cadernos de formação, iguais para 
todos os anos desse Ciclo; em 2015, o Pnaic lançou 10 cadernos6 para estudo da alfabetização na interface 
entre	as	áreas	da	Língua	Portuguesa,	Matemática,	Ciências	da	Natureza,	Ciências	Humanas	e	Artes;	já	em	
2016, o Pnaic foi reduzido, em função de cortes de verbas por parte do governo federal, e iniciou apenas 
ao	final	do	ano,	sugerindo	“aos	sistemas	de	ensino,	às	instituições	formadoras	e	às	escolas	que	analisem:	
(a)	os	Boletins	da	ANA,	de	2013	e	2014;	(b)	a	Provinha	Brasil;	(c)	outras	avaliações	realizadas	pelas	redes	ou	
pelas próprias escolas; e (d) as tabelas com os direitos de aprendizagem constantes nos materiais do Pnaic” 
(BRASIL, 2016, p. 4).

A formação continuada para professores alfabetizadores ocorre na forma de um curso semipresencial, 
ministrado	por	orientadores	de	estudos,	que	realizam	um	curso	específico	com	duração	de	200	horas	anuais.	
Em 2016, o curso teve 100 horas presenciais e em serviço para os professores alfabetizadores.

Para	a	análise	dos	cadernos	de	formação	do	Pnaic	no	que	tange	às	articulações	possíveis	entre	Educação	
Infantil e Ciclo de Alfabetização, utilizou-se a metodologia da análise documental. Essa metodologia visa 
identificar	informações	factuais	nos	documentos	a	partir	de	questões	ou	hipóteses	de	interesse	do	pesquisador	
(CAULLEY, 1981 apud LUDKE; ANDRÉ, 2015). O pesquisador, então, busca compreender as características, 
estruturas e/ou modelos que estão na base dos fragmentos de mensagem dos documentos analisados 
(GODOY, 1995).

Para	 isso,	a	análise	documental	 toma	como	documento	 “qualquer	suporte	que	contenha	 informação	
registrada, formando uma unidade, que possa servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo 
os impressos, os manuscritos, os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros” (APPOLINÁRIO, 
2009, p. 67).

Segundo Godoy (1995), a análise documental prevê três fases fundamentais: 1) a pré-análise; 2) a 
exploração	dos	documentos;	3)	o	tratamento	dos	documentos.	A	pesquisa	aqui	apresentada	também	percorreu	
esse	caminho	até	chegar	aos	resultados	finais.	Esse	caminho	é	apresentado	a	seguir.

6 Além desses 10 cadernos, também foram lançados 1 caderno de apresentação do curso e 1 voltado à gestão escolar no Ciclo de 
Alfabetização.
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Primeiramente, realizou-se uma pré-análise dos 57 cadernos de formação do curso, utilizados durante os 
três	primeiros	anos	(2013-2015).	Tendo	por	base	o	problema	de	pesquisa	“que	expectativas	são	expressas	em	
relação às aprendizagens da língua escrita que as crianças poderiam desenvolver na Educação Infantil e ter 
continuidade	no	Ciclo	de	Alfabetização,	no	Ensino	Fundamental”,	identificou-se	que	os	cadernos	do	curso	de	
2014	não	seriam	muito	úteis	para	a	pesquisa,	pois	focam	no	estudo	da	Matemática.	A	partir	dessa	constatação,	
partiu-se para uma segunda análise dos materiais, focando nos cadernos dos cursos de 2013 e 2015, que 
abordaram	a	aprendizagem	da	língua	escrita.	Também	foram	excluídos	os	cadernos	de	educação	do	campo	e	
de	educação	especial	do	curso	de	2013,	pois	apresentavam	discussões	sobre	Educação	Infantil	já	contempladas	
nos demais cadernos do referido ano. Com esses procedimentos, restaram 35 cadernos de formação para análise.

Nessa	segunda	análise,	buscou-se	pela	entrada	“Educação	Infantil”	nos	arquivos	digitais	desses	35	cadernos.	
Em	seguida,	catalogou-se	todas	as	menções	encontradas,	registrando	ano,	número	da	coleção,	página,	autores	
e	assuntos	relacionados	ao	termo.	Nesse	processo,	foram	identificados	os	cadernos	que	mais	interessavam	à	
pesquisa e quais poderiam ser descartados, pois não mencionavam a Educação Infantil. Com isso, sobraram 
14	cadernos	de	formação	para	a	terceira	análise	−	a	mais	minuciosa	da	pesquisa.

Nessa	última	etapa	de	análise	−	a	de	tratamento dos documentos	selecionados	−,	procurou-se	identificar	
que	expectativas	de	aprendizagem	apareciam	para	as	habilidades	de	leitura,	escrita,	oralidade	e	consciência	
fonológica	na	Educação	 Infantil.	 Essas	habilidades	 foram	escolhidas	por	 fazerem	parte	dos	eixos	de	
aprendizagem da língua escrita conforme o Pnaic.

Pesquisando	pelo	termo	“Educação	Infantil”	nos	cadernos	de	formação	de	2013,	foram	encontradas	 
22	entradas:	17	aparecem	nos	cadernos	destinados	aos	professores	de	1º	ano,	4	nos	cadernos	para	o	2º	ano	
e	1	nos	cadernos	para	o	3º	ano.	Pode-se	dizer	que	a	preocupação	em	falar	sobre	a	Educação	Infantil	seria	
maior quando o destinatário são os professores da etapa imediatamente posterior a essa.

Já	nos	cadernos	de	formação	de	2015,	encontram-se	75	entradas	para	o	termo	“Educação	Infantil”,	sendo	
que	55	dessas	entradas	aparecem	no	caderno	número	2,	intitulado	“A	criança	no	Ciclo	de	Alfabetização”7.

Os dados citados apontam para um maior espaço para a tematização da Educação Infantil a partir de 2015 
nos cadernos de formação do Pnaic, já que há mais do que o triplo de entradas para o termo buscado em 
relação	aos	cadernos	do	1º	ano	de	execução	do	curso.	A	seguir,	analisa-se	como	essas	entradas	se	relacionam	
com a abordagem da articulação das aprendizagens na área da Língua Portuguesa entre Educação Infantil 
e o Ciclo de Alfabetização.

Entre	essas	duas	etapas	da	Educação	Básica,	o	Pnaic	situa	que	deve	haver	“os	princípios	da	continuidade	
e da ampliação gradativa” das aprendizagens da língua escrita (SILVA; OLIVEIRA-MENDES, 2015, p.448). 
Para isso, cita-se o estudo do pesquisador Peter Moss (2011), que destaca quatro possibilidades de relação 
entre	Educação	 Infantil	e	Ensino	Fundamental:	na	primeira,	haveria	uma	“preparação	para	a	escola”	na	
Educação	Infantil;	na	segunda,	um	“distanciamento”	entre	essas	duas	etapas;	na	terceira	−	inversa	à	primeira	
possibilidade	−,	haveria	uma	“preparação	da	escola	para	as	crianças”	no	Ensino	Fundamental,	 trazendo	
influências	materiais	e	pedagógicas	da	Educação	 Infantil;	 na	quarta	e	última,	haveria	uma	 “possível	
convergência” entre essas etapas.

Essa	última	possibilidade	é	destacada	como	a	mais	adequada	por	autores	do	Pnaic	(SILVA;	OLIVEIRA-
MENDES, 2015, p. 44):

[...]	na	última	relação	apontada	por	Moss	(op.cit.),	que	parece	ser	a	mais	adequada,	o	autor	reconhece	que	

a	Educação	Infantil	e	o	Ensino	Fundamental	têm	tradições	e	culturas	muito	diferentes,	que	se	expressam	

em	concepções,	valores	e	práticas	também	muito	diferentes,	mas	propõe	a	busca	de	uma	possível	con-

vergência pedagógica entre as duas etapas.

7 Os cadernos de formação de 2015 são os mesmos para todos os professores cursistas, sem separação por ano de atuação no Ciclo, 
como aconteceu em 2013.

8 Caderno nº 2 do Pnaic/2015.
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Para	haver	essa	“possível	convergência”,	defendida	por	Peter	Moss,	é	preciso	problematizar	a	atitude	
“preconceituosa	em	relação	à	escolarização”	(SILVA;	OLIVEIRA-MENDES,	2015,	p.	44),	que	frequentemente	
aparece	nas	discussões	sobre	articulação	entre	Educação	Infantil	e	Ensino	Fundamental.	Essa	atitude	se	
manifesta	quando	a	entrada	da	criança	no	Ensino	Fundamental	é	narrada	como	“algo	necessariamente	
negativo, isto é, como se a entrada na escola obrigatória destituísse, inevitavelmente, a criança de sua 
condição de criança” (id.; ibid.).

Para pensar a continuidade e ampliação gradativa das aprendizagens da língua escrita como um projeto 
compartilhado	desses	dois	níveis	de	ensino,	foi	possível	apontar	três	discussões	relevantes	nos	cadernos	de	
formação	do	Pnaic,	as	quais	serão	apresentadas	nas	subseções	a	seguir.

Discussão 1
A primeira discussão sobre a articulação entre Educação Infantil e Ciclo de Alfabetização presente nos 

cadernos de formação do Pnaic pode ser formulada da seguinte forma: deve-se possibilitar a aprendizagem 
das	diferentes	dimensões	da	língua	escrita	nos	anos	finais	da	Educação	Infantil,	de	forma	a	brincar	de	ler	e	
escrever, tanto quanto se brinca com outras linguagens.

Nos artigos desses cadernos de formação, formulados por autores vinculados a diferentes universidades 
do País, o brincar é ressaltado como parte da condição de ser criança e, por isso, deve ter presença destacada 
nos dois níveis de ensino, pois se trata de um direito:

Nas	duas	etapas	–	no	caso	do	Ensino	Fundamental,	especificamente	nos	seus	anos	iniciais	–,	a	brincadei-

ra	precisa	ser,	também,	um	eixo	importante	do	trabalho	pedagógico	desenvolvido	junto	às	crianças,	de	

modo a respeitar as suas necessidades e interesses, sem negligenciar, repetimos, os objetivos e as carac-

terísticas próprios de cada etapa. A brincadeira é uma atividade reconhecida socialmente como própria 

do universo da infância e, por esse motivo, ocupa um lugar especial no cotidiano das crianças, seja em 

casa, na escola ou em outros ambientes sociais. Brincar é um dos direitos da criança, e a escola precisa 

garantir, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, espaços e tempos destinados a essa atividade, 

que	não	pode	limitar-se	à	“hora	do	recreio”	ou	a	momentos	não	planejados	nos	quais	não	se	teria	outra	

coisa	supostamente	“mais	importante”	para	fazer	(SILVA;	OLIVEIRA-MENDES,	2015,	p.	45).

Ocorre que se tenta sair do discurso de que a brincadeira perde espaço quando se desenvolve habilidades 
relacionadas à alfabetização. Esses mesmos autores defendem ser

[...] necessária uma maior integração entre o brincar, o letramento e a alfabetização, na Educação Infantil 

e no Ensino Fundamental (id.; ibid.).

Isso	significa	que	o	aprender	deve	estar	mais	claramente	articulado	a	práticas	lúdicas	em	ambas	as	etapas,	
não havendo por que

[...] opor Educação Infantil e Ensino Fundamental, como se constituíssem dois mundos à parte, um no qual, 

pelo menos em tese, a criança seria tratada como criança, e outro no qual, também em tese, a criança 

seria tratada apenas como aluno, e não mais como criança (id.; ibid.).

Conforme os cadernos de formação do Pnaic, uma forma de articular as práticas culturais de leitura e 
escrita ao brincar seria abordá-las por meio de planejamentos via projetos, em ambas as etapas, que tratem 
os conhecimentos de forma interdisciplinar. Além disso, as Artes devem receber destaque no currículo para 
as infâncias,
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[...]	visto	que	possibilitam	aos	alunos	conviver	em	grupos,	tomar	decisões,	fazer	escolhas	e	descobertas,	

usufruindo	e	reproduzindo	brincadeiras	e	expressões	artísticas	que	fazem	parte	do	acervo	cultural	da	

humanidade.	Ouvir,	cantar,	dançar,	ler	textos	verbais	e	de	imagens	e	desenhar,	como	práticas	em	sala	

de aula provocam nos alunos sensibilidade e prazer (DUBEUX; TELES, 2012 – ano 1, na unidade 6, p. 129).

Na unidade 6 dos cadernos de formação do curso de 2013, a metodologia de planejamento via projetos é 
conceituada por meio de citação a partir do Referencial Nacional Curricular para Educação Infantil (BRASIL, 
1998 apud DUBEUX; TELES, 2012, p. 13):

[...]	conjuntos	de	atividades	que	trabalham	com	conhecimentos	específicos,	construídos	a	partir	de	um	

dos	eixos	de	trabalho	que	se	organizam	ao	redor	de	um	problema	para	resolver	um	produto	final	que	se	

quer obter.

Em resumo, sem abrir mão e nem tirar o espaço da brincadeira, a Educação Infantil deveria propor formas 
de	brincar	de	ler	e	escrever,	como	faz	com	outras	ações	da	vida	cotidiana.	Abaixo,	é	importante	reparar	como	
isso é sublinhado como um direito da criança e não uma opção de cada docente e/ou escola:

[...] entendemos que as crianças têm direito a ter acesso a diferentes linguagens, inclusive à linguagem 

escrita	e	sua	notação,	desde	a	Educação	Infantil,	convivendo,	de	maneira	lúdica,	com	a	leitura	e	a	escrita,	

por	meio,	por	exemplo,	de	brincadeiras	de	ler	e	escrever	e	de	jogos	com	palavras.	Ao	assumir	essa	pers-

pectiva, não estamos, no entanto, abrindo mão do necessário e fundamental espaço da brincadeira, das 

interações	e	do	contato	com	múltiplas	linguagens	na	Educação	Infantil	–	o	que,	inclusive,	é	ressaltado	nas	

Diretrizes Curriculares Nacionais para essa etapa (BRASIL, 2010) [SILVA; OLIVEIRA-MENDES, 2015, p. 38].

Discussão 2
A segunda discussão sobre a articulação entre Educação Infantil e Ciclo de Alfabetização presente 

nos cadernos de formação do Pnaic pode ser formulada da seguinte forma: deve-se desenvolver práticas 
pedagógicas	regulares	e	não	ocasionais	de	produção	de	textos	orais	e	escritos	com	auxílio	de	escriba,	de	
jogos coletivos que desenvolvam a consciência fonológica e de leitura de histórias na Educação Infantil, com 
continuidade no Ciclo de Alfabetização.

Em artigo referente ao curso de 2013, Morais (2015)10,	por	exemplo,	argumenta	que
as	práticas	de	produção	individual	e	coletiva	de	textos	devem	ser	propostas	pelas	escolas	desde	cedo,	de	

forma progressiva e contínua, desde a Educação Fnfantil. Com essa articulação, seria possível promover o 
desenvolvimento	de	estratégias	cada	vez	mais	sofisticadas	de	leitura	e	de	escrita	pelas	crianças.

Essas	experiências	prévias	ao	Ensino	Fundamental	 com	as	práticas	de	 leitura	e	escrita	aparecem	
desigualmente distribuídas entre as crianças em nosso País. Não se trata só do acesso à Educação Infantil, 
porque	isso	não	garante	que	experiências	de	qualidade	com	a	leitura	e	a	escrita	serão	oferecidas.	Precisa-
se, de acordo com os referenciais do Pnaic, garantir que a compreensão do Sistema de Escrita Alfabética e o 
domínio	de	suas	convenções	sejam	vistos	como	um	processo	evolutivo,	que	ocorre	entre	essas	duas	etapas	
da Educação Básica e que

[...] não ocorre da noite para o dia, em função de a professora ter usado artifícios didáticos como bonecos 

que pronunciam fonemas ou sílabas isoladas, ou por a docente ter feito a criança repetir tais segmentos 

sonoros (sílabas ou fonemas) isoladamente (MORAIS, 2015, p. 62).

9 Caderno nº 6 do Pnaic/2013.
10 Caderno nº 3 do Pnaic/2013.
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Vinculadas	às	aprendizagens	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética,	as	habilidades	de	reflexão	sobre	os	segmentos	
menores do que as palavras também precisam ser oportunizados na Educação Infantil, conforme o Pnaic, mas 
não	com	a	roupagem	de	“trabalhinhos”	que	treinariam	o	conhecimento	de	sílabas	e	a	relação	entre	fonemas	
e letras. Essas habilidades fazem parte da consciência fonológica, que, de acordo com o Pnaic, envolve o 
reconhecimento	e	a	manipulação	intencional	de	fonemas,	sílabas,	rimas	e	aliterações	(SILVA;	SEAL,	201211).

Além disso, o Pnaic (LEITE; MORAIS, 2012, p. 2312)	afirma	que:

As habilidades de consciência fonológica importantes para um criança se alfabetizar não aparecem 
com a maturação biológica, como parte do desenvolvimento corporal. Elas dependem de 
oportunidades	para	refletir	sobre	as	palavras	em	sua	dimensão	sonora.	Portanto,	a	escola	tem	um	
papel	essencial	em	fomentar	seu	desenvolvimento	no	final	da	educação	infantil	e	no	começo	do	
ensino fundamental.

Como	exemplo	de	oportunidades	de	desenvolvimento	da	consciência	 fonológica,	o	Pnaic	distribuiu	
para	cada	turma	do	Ciclo	de	Alfabetização,	no	Ensino	Fundamental,	uma	caixa	com	dez	jogos13 elaborados 
pelo	Centro	de	Estudos	em	Educação	e	Linguagem	(CEEL),	da	UFPE.	Os	jogos	exploram	habilidades	como	
identificação,	comparação	e	segmentação	silábica,	identificação	de	rimas,	adição	e	troca	de	fonemas.	Embora	
a	caixa	tenha	sido	distribuída	no	Ensino	Fundamental,	o	manual	que	a	acompanha	destaca	que	os	jogos	são	
recomendados para crianças a partir de 04 anos de idade.

Conforme	Leite	e	Morais	(2012,	p.	22),	há	pesquisas	demonstrando	que	crianças	no	final	da	Educação	Infantil	
se	beneficiaram	bastante	quando	tiveram	oportunidades	de	brincar	com	“pedaços	sonoros”	das	palavras:

Estudos	que	acompanharam	crianças	no	último	ano	da	educação	infantil	ou	no	primeiro	ano	do	
ensino fundamental (FREITAS, 2004; MORAIS, 2004, 2010; LEITE, 2011) constataram que, à medida que 
avançavam em direção a uma hipótese alfabética de escrita, as crianças também tendiam a avançar 
em	suas	capacidades	de	refletir	sobre	as	partes	sonoras	das	palavras.

A	consciência	fonológica	também	pode	ser	desenvolvida	em	continuidade	no	final	da	Educação	Infantil	
e	no	início	do	Ensino	Fundamental	por	meio	da	exploração	de	textos	da	tradição	oral	(LEITE;	MORAIS,	2012),	
que	utilizam	recursos	como	rimas	e	aliterações,	por	exemplo.

Percebe-se que a prática da leitura aparece articulada ao desenvolvimento das outras habilidades da 
linguagem, não devendo, no Ensino Fundamental, perder o espaço privilegiado que costuma ter na Educação 
Infantil:

Ouvir	a	leitura	de	histórias,	por	exemplo,	encanta	as	crianças	desde	cedo	e	amplia	as	suas	experiências	
de letramento. Por isso, precisa ser uma prática que acontece não apenas na Educação Infantil, mas, 
também, no Ensino Fundamental. Não tem sentido, portanto, descontinuar práticas tão apreciadas 
pelas crianças e que continuam tendo um importante papel na formação do leitor, especialmente 
no desenvolvimento do gosto pela leitura. Ao mesmo tempo, ao reconhecerem títulos, nomes de 
autores	ou	palavras	que	se	destacam	numa	história,	as	crianças	podem	refletir	sobre	o	modo	como	
as palavras são notadas (SILVA; OLIVEIRA-MENDES, 2015, p. 45).

11 Caderno nº 3 do Pnaic/2013.
12 Caderno nº 3 do Pnaic/2013.
13 Os dez jogos são: Dado sonoro; Mais uma; Troca-letra; Bingo dos sons iniciais; Caça-rimas; Trinca mágica; Batalha de palavras; Quem 

escreve sou eu; Bingo da letra inicial; Palavra dentro da palavra.
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Nesses dois níveis de ensino, o planejamento deve levar o professor a ser um mediador e um modelo de 
leitor para as crianças, que seja

[...]	capaz	de	dar	um	suporte	ao	aprendizado	dos	alunos,	lendo	e	explicando	textos	em	voz	alta,	apresentan-

do	como	se	planeja	e	se	produz	um	texto,	explicitando	o	modo	de	funcionamento	dos	textos	que	se	leem	

seus	objetivos,	suas	condições	de	produção,	seu	modo	de	circulação,	seus	suportes,	de	modo	a	modelar	

o comportamento leitor de seus alunos (BATISTA, 2011 apud ANDRADE, 2015, p. 7014).

O Pnaic, portanto, aponta a importância de, desde a Educação Infantil, garantir o acesso das crianças à 
leitura,	tendo	como	princípio	a	continuidade	e	ampliação	das	experiências	e	habilidades	nessa	área.

Sobre	a	oralidade,	encontram-se	algumas	menções	ao	acesso	aos	textos	da	tradição	oral	na	Educação	
Infantil	e,	em	continuidade,	também	no	Ensino	Fundamental.	São	citados	como	exemplos	cantigas	de	roda,	
parlendas e trava-línguas, que também oportunizariam a sensibilidade e a brincadeira com a língua (LEITE; 
MORAIS, 2012). Além disso, também são citadas como produtivas para as duas etapas da Educação Básica 
a	prática	de	produção	de	textos	orais,	que	também	podem	ter	a	professora	como	escriba	(ARAÚJO,	201515).

Cabe,	ainda,	um	comentário	final:	em	relação	à	oralidade	e	à	leitura	na	Educação	Infantil,	são	encontradas	
pouquíssimas ocorrências nos cadernos de formação do Pnaic se forem comparadas com as ocorrências em 
relação à escrita. Isso permite levantar a hipótese de que talvez os pesquisadores considerem mais urgente, 
no momento atual, construir um lugar para a escrita na Educação Infantil como direito de aprendizagem, já 
que práticas de leitura e oralidade costumam habitar de forma menos controversa as salas dessa etapa da 
Educação Básica.

Discussão 3
Por	fim,	a	terceira	discussão	sobre	a	articulação	entre	Educação	Infantil	e	Ciclo	de	Alfabetização	presente	

nos	cadernos	de	formação	do	Pnaic	pode	ser	formulada	da	seguinte	forma:	deve-se	rechaçar	os	exercícios	
de cópia de letras, sílabas e palavras na Educação Infantil.

Em diferentes artigos dos cadernos de formação, percebe-se que o Pnaic defende a necessidade da 
aprendizagem da escrita desde a Educação Infantil, mas se afasta de uma perspectiva em que isso aconteceria 
por	meio	de	ensino	explícito	da	professora	de	sequências	de	letras	e	sílabas.

Nos cadernos de formação do ano de 2015, esse posicionamento em relação à aprendizagem da escrita 
também na Educação Infantil aparece de forma enfática:

Embora	existam	posições	contrárias,	defendemos	que	é	possível	e	mesmo	necessário	o	trabalho	com	a	

linguagem escrita e sua notação desde a Educação Infantil (cf. BRANDÃO; ROSA, 2010). Negar, em qual-

quer etapa da educação institucionalizada, o contato com a linguagem escrita e sua notação é contrariar 

a própria realidade social em que a criança está inserida, visto que, desde cedo, ela convive com vários 

materiais impressos de circulação social e participa de distintas práticas e eventos de letramento (SILVA; 

OLIVEIRA-MENDES, 2015, p. 38).

A grande questão seria como diferenciar esse posicionamento de uma defesa da primazia da alfabetização 
sobre	a	experimentação	de	outras	linguagens	na	Educação	Infantil.	Ocorre	que	um	projeto	colaborativo	

14 Caderno nº 5 do Pnaic/2015.
15 Caderno nº 5 do Pnaic/2015.
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entre Educação Infantil e Ciclo de Alfabetização de progressão das aprendizagens da língua escrita deve, 
primeiramente, afastar-se das didáticas de cunho associacionista, as quais possuem uma visão limitada ao 
promover essas aprendizagens como se apenas o conhecimento das letras e das sílabas fosse necessário para 
se	alfabetizar	em	sociedades	cujos	textos	estão	cada	vez	mais	complexos	e	multimodais.

Sobre isso, Silva e Oliveira-Mendes (2015, p. 38) destacam:

Ao assumir essa perspectiva, não estamos, no entanto, abrindo mão do necessário e fundamental espaço da 

brincadeira,	das	interações	e	do	contato	com	múltiplas	linguagens	na	Educação	Infantil	–	o	que,	inclusive,	

é ressaltado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para essa etapa (BRASIL, 2010) –, nem defendendo uma 

alfabetização	precoce	nessa	etapa	de	ensino,	na	qual	a	criança	seria	“obrigada”	a	aprender	a	ler	e	escre-

ver	antes	do	seis	anos,	por	meio	de	exercícios	enfadonhos	de	cópia	de	letras,	sílabas	ou	palavras	e	outros	

semelhantes. Aliás, essas são práticas que consideramos inadequadas também no Ciclo de Alfabetização, 

com crianças a partir dos 6 anos.

Morais e Leite (2012, p.17) complementam o destaque anterior, quando se trata da crítica às didáticas 
clássicas de base associacionista, vinculadas aos métodos sintéticos de alfabetização:

[...] precisamos ter consciência de que uma criança pré-silábica não pode se tornar alfabética porque lhe 

damos	“uma	aulinha”,	explicando	que	as	letras	notam	os	fonemas	ou	sonzinhos	das	palavras.	Não	é	porque	

os	adultos	criam	explicações	sobre	“abraços”	de	letras	“amiguinhas”	que	a	criança	vai,	magicamente,	da	

noite	para	o	dia,	mudar	sua	maneira	de	pensar.	Para	isso,	ela	precisa	ser	desafiada,	ser	convidada	a	refletir	

sobre as palavras, observando, no interior das mesmas, as partes orais e escritas.

Morais	(2015,	p.	61)	também	afirma:

[Na perspectiva] assumida pelo Pacto, reconhece-se que: a) a aprendizagem da Escrita Alfabética começa 

antes	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental	e	pode	então	avançar	bastante,	sem	a	criança,	naquela	etapa	

(final	da	Educação	Infantil),	ser	submetida	a	treinos	de	memorização	de	relações	letra-som	com	famílias	

silábicas ou fonemas (cf. BRANDÃO e LEAL, 2010);

Concordando com o Pnaic, a crítica a um projeto colaborativo e articulado de progressão das aprendizagens 
da língua escrita entre Educação Infantil e Ciclo da Alfabetização certamente é pertinente quando se trata 
de submeter as crianças a treinos que consistem em apresentação e cópia de letras e família silábicas.  
O que parece estar em defesa é a escola, independente de que nível de ensino se esteja, como um espaço 
em	que	seus	professores	sejam	informantes	qualificados	da	cultura	escrita	às	crianças	e	onde	elas	tenham	
oportunidade de ter a língua escrita como um repertório cultural à disposição dos diferentes projetos que 
sejam	significativos	a	elas.

Considerações finais

Em	recente	entrevista,	Magda	Soares	(2016)	classificou	como	“dogma”,	por	parte	de	muitos	professores,	
o	medo	das	relações	que	serão	estabelecidas	pelas	crianças	após	esse	contato	com	a	escrita	na	escola	de	
Educação	Infantil.	Para	Soares	(2016,	s/p),	é	preciso	discutir	a	relação	entre	as	políticas	que	propõem	uma	
idade certa para a consolidação da alfabetização e o lugar dessas aprendizagens na Educação Infantil:
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Se a idade certa for 8 anos, algo arbitrário, não dá tempo se começar aos 6 anos. E a criança está 

pronta	para	esse	processo	antes	disso.	Há	equívoco	na	compreensão.	Acham	que	deve	trabalhar	

apenas literatura infantil, o contato com o livro, numa linha muito construtivista. Ler para a criança, 

deixá-la	folhear	o	livro,	coisas	obviamente	muito	importantes.	Mas, com base nisso, por que já 

não chamar atenção para o fato de que o que está escrito no livro é o que está sendo falado? É 

estranho o pessoal achar que o desenvolvimento se faz por etapas estanques, aqui acaba uma 

coisa e começa outra. Nenhum desenvolvimento é assim, é um processo contínuo, que começa 

na creche. [grifo do original]

As etapas estanques mencionadas pela autora se referem ao problema da articulação entre a Educação 
Infantil e o Ensino Fundamental na aprendizagem da língua escrita, que foi o foco do presente trabalho. 
Concordando com Silva e Oliveira-Mendes (2015), a discussão da escolarização obrigatória a partir dos 4 
anos também precisa garantir que as crianças tenham, de fato, o direito de aprender, inclusive sobre a língua 
escrita, e que suas necessidades e interesses sejam respeitados. Este trabalho pretendeu dar uma pequena 
contribuição nesse sentido, buscando gerar novas perguntas sobre o assunto, que mantenham nossos 
pensamentos em movimento.
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A concepção de linguagem do Pnaic: um estudo  
a partir da Psicologia Histórico-Cultural

Patrícia Maria Guarnieri Ramos
Anna Maria Lunardi Padilha
Universidade Metodista de Piracicaba

Resumo: O presente trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado que toma como objeto de estudo, o Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Como objetivo analisa a concepção de desenvolvimento 
humano e de linguagem presentes no caderno de apresentação e nos cadernos de formação de professores 
correspondentes	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Como	método	de	investigação,	assume	o	materialismo	
histórico	e	dialético	e	os	referenciais	teórico-metodológicos	da	Psicologia	Histórico-Cultural	e	da	Pedagogia	
Histórico-Crítica.	 Igualmente	 fundamenta-se	na	obra	de	Maria	do	Rosário	Mortatti	 sobre	a	história	da	
alfabetização	no	Brasil.	Como	resultado,	a	pesquisa	identifica	que	o	Pnaic	mantém	o	construtivismo	como	base	
epistemológica	para	o	ensino	da	linguagem	escrita.	Ficam	excluídos	os	conceitos	da	Psicologia	de	Vigotski,	tais	
como o caráter histórico e social do desenvolvimento e o processo de ensino e de aprendizado como necessário 
e	determinante	para	o	desenvolvimento	das	funções	psíquicas	culturais.
Palavras-chave:	Pnaic.	Psicologia	Histórico-Cultural.	Ensino	da	leitura	e	da	escrita.

O percurso da pesquisa: a construção do objeto de estudo e o caminho metodológico

Em	nossa	trajetória	profissional	temos	vivido	com	preocupação	o	crescente	processo	de	desmetodi-
zação do ensino da leitura e da escrita e sua vinculação com a concepção construtivista, constatação já 
analisada por vários autores e pesquisadores da área da Educação, entre eles: Mortatti (2000), Duarte 
(2001), Marsiglia (2011), Martins e Marsiglia (2015). Tal constatação direciona nossa pesquisa com o 
intuito de aprofundar os estudos sobre o ensino da linguagem escrita, fundamentadas na matriz da 
Psicologia	Histórico-Cultural.

A opção teórico-metodológica é pelo materialismo histórico e dialético, que postula que não basta 
atentar para os fenômenos tais como eles se apresentam no mundo empírico. É necessário buscar a essência 
do	próprio	fenômeno,	ou	seja,	desvelar	suas	determinações	históricas.	Kosik	(1976)	afirma	que	a	essência	
do	fenômeno	não	está	posta	explicitamente	no	concreto	aparente	e	nem	se	revela	de	modo	imediato	“mas,	
sim,	pelo	desvelamento	de	suas	mediações	e	de	suas	contradições	internas	fundamentais”.	O	fenômeno	
encontra-se	“prenhe	de	mediações	históricas	concretas”.	(MARTINS,	2006,	p.4).
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Com	os	estudos	da	Psicologia	Histórico-Cultural,	fundamentamos	a	compreensão	do	desenvolvimento	
humano, de uma perspectiva da constituição histórica e cultural do homem; por isso, o papel dos instrumentos/
signos	torna-se	o	núcleo	teórico-metodológico	para	a	transformação	qualitativa	do	desenvolvimento	do	
psiquismo	e	defendemos	a	máxima	de	que	esses	signos	precisam	ser	transmitidos	e	apropriados.	Com	este	
pressuposto o ensino escolar apresenta-se como condição necessária para o desenvolvimento cultural 
dos indivíduos em nossa sociedade. É justamente nessa direção e sob a mesma base epistemológica que a 
Pedagogia	Histórico-Crítica	se	fundamenta	e	compõe,	atualmente,	uma	área	de	estudos	em	Educação	Escolar	
que	tem	como	objetivo	e	proposta	a	construção	de	uma	escola	pública	de	qualidade,	que	oportunize	à	classe	
trabalhadora	o	acesso	e	o	domínio	dos	verdadeiros	conceitos,	aqueles	que	“superam	qualitativamente	o	
ensino centrado em conceitos cotidianos” (MARTINS, 2016, p.23).

Na mesma direção, está a abordagem de Maria do Rosário Longo Mortatti (2013), que aponta para a 
necessidade	de,	no	século	XXI,	“mexer	na	caixa	preta	da	alfabetização	escolar”	(p.	31).	E,	decididamente,	
esclarecer o equívoco dessas políticas, para que se interrompam os sucessivos desastres promovidos por 
modismos	que	se	“renovam	e	se	repetem”	e,	assim,	retirar	as	crianças	do	verdadeiro	“limbo”	em	que	a	escola	
se encontra no que diz respeito ao ensino da leitura e da escrita (ibidem).

Com esses referenciais analisamos o documento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(Pnaic), considerando que esse documento representa, no atual momento, um instrumento para formação 
de professores alfabetizadores, com alcance e proposição em âmbito nacional. A partir do objeto de estudo, 
três	questões	são	colocadas:	quais	as	concepções	de	desenvolvimento	humano	e	de	linguagem	presentes	no	
documento do Pnaic? Qual a concepção de ensino da linguagem escrita assumida nesse documento? Quais 
as	implicações	metodológicas	das	concepções	abordadas	nas	duas	questões	anteriores,	para	objetivar	a	
alfabetização	dos	alunos	da	escola	pública	brasileira?

Como	procedimento	metodológico	realizamos	a	análise	do	documento	a	partir	de	uma	aproximação	
da	configuração	textual,	instrumento	analítico	formulado	por	Maria	do	Rosário	Mortatti.	A	metodologia	da	
configuração	textual	assim	se	constitui:

[...]	nomear	o	conjunto	de	aspectos	constitutivos	de	determinado	texto,	os	quais	se	referem:	às	

opções	temático-conteudísticas	(o	quê?)	e	estruturas-formais	(como?),	projeta	por	um	determinado	

sujeito (quem?), que se apresenta como autor social (de onde?) e momento histórico (quando?), 

movido por certas necessidades (por quê?) e propósitos (para quê), visando um determinado efeito 

em um determinado tipo de leitor (para quem?) e logrando um determinado tipo de circulação, 

utilização e repercussão. (MORTATTI, 2000, p. 31)

A Psicologia de Vigotski: conceituações sobre a relação pensamento e linguagem

A	concepção	de	linguagem	encontrada	na	Psicologia	Histórico-Cultural	é	ferramenta	fundamental	para	
avançar	nas	discussões	sobre	alfabetização.	No	entanto,	não	é	fácil	a	apropriação	dos	conceitos	de	Vigotski	
acerca	do	desenvolvimento	da	linguagem	humana.	A	complexidade	desses	conceitos	está	em	compreendê-
los	na	perspectiva	da	lógica	do	método	que	ele	propõe,	qual	seja,	o	materialismo	histórico	e	dialético.

Vigotski considera que a Psicologia se debruçou sobre a temática do pensamento e da linguagem mais 
que qualquer outra em toda a sua história; entretanto, a metodologia utilizada nessa abordagem nega o que 
ele mais quer salientar: a relação entre pensamento e linguagem.

Vigotski	(2001,	2009,	2012,	2014),	analisando	cuidadosamente	as	produções	de	sua	época,	constata	que	as	
inter-relações	entre	as	funções	psicológicas	estavam	inadequadas.	As	metodologias	partiam	de	constructos	
pré-estabelecidos	como	verdades	dadas	e	não	compreendiam	as	 funções	como	objetos	de	pesquisa:	
dedicavam-se	a	estudá-las	em	si,	separadamente,	e,	em	menor	escala,	as	relações	entre	elas	e	sua	origem.	
Destaca,	por	exemplo,	que	entre	duas	correntes	psicológicas	tradicionais	e	predominantes	–	a	Psicologia	
idealista	e	a	behaviorista	–,	uma	apresentava	o	pensamento	e	a	linguagem	como	identificados,	isto	é,	como	
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uma	fusão;	a	outra	supunha	uma	completa	separação	entre	essas	funções,	ambas	apoiadas	nos	constructos	
metafísicos	que	negam	a	constituição	e	a	origem	dessas	funções,	como	se	fossem	dadas	a	priori.

Para	Luria	(1991)	–	teórico	da	Psicologia	Histórico-cultural	e	companheiro	de	Vigotski	–,	a	linguagem	
tem	para	o	homem	a	originária	função	de	nomear	objetos	e	distinguir	ações,	o	que	vem	da	necessidade	
do homem de elaborar e transmitir o conhecimento produzido na organização do trabalho conjunto. Ela 
teria se submetido ao mesmo princípio do idear, isto é, do plano da ação futura. A linguagem assume um 
sentido	independente	e	se	torna	um	instrumento	que	opera	as	ações	conscientes	do	homem.	Desse	modo,	
a linguagem sem a mediação de signos, como acontece na comunicação entre os animais, nem poderia ser 
definida	como	linguagem.

Vigotski assevera que, anterior aos dois anos de idade, a fala da criança (os risos, balbucios, gestos etc.) 
são	meios	de	comunicação	social,	que	expressam	o	desenvolvimento	da	fala.	Contudo,	a	sua	investigação,	
que objetiva a interfuncionalidade entre o pensamento e a linguagem, demonstra que após os dois anos, 
quando a criança ainda tem as curvas de evolução do pensamento e da fala separadas, tais linhas se cruzam 
e	coincidem	para	formar	uma	nova	forma	de	comportamento	essencialmente	humano.	“Em	um	determinado	
ponto, ambas as linhas se cruzam, após, o pensamento se torna verbal e a fala se torna intelectual” (2009,  
p. 133 – grifos do autor).

Contraditoriamente	está	Piaget,	afirma	Vigotski,	que	identifica	o	pensamento	egocêntrico	como	uma	forma	
transitória	de	pensamento;	do	“ponto	de	vista	genético,	funcional	e	estrutural,	está	situado	entre	o	pensamento	
autístico e o pensamento inteligente dirigido”. (VIGOTSKI, 2009, p.27-28). O pensamento dirigido é consciente, 
inteligente, adapta-se à realidade e se comunica pela linguagem, portanto, socializado; já o pensamento 
autístico	é	individual	e	obedece	a	um	conjunto	de	leis	especiais	que	não	precisam	ser	definidas	com	precisão,	
que	não	podem	ser	estudadas.	Para	Piaget,	a	linguagem	egocêntrica	confirma	a	tese	de	que	o	pensamento	
autístico (egocêntrico) é o ponto de partida e que o pensamento realista (social) é um processo posterior.

Vigotski	 realiza	estudos	experimentais	–	assim	como	Piaget	–	com	o	objetivo	de	 investigar	o	mesmo	
fenômeno, a linguagem egocêntrica. Introduz, de modo diferente que Piaget, uma série de momentos 
complicadores	do	comportamento	da	criança	e	identifica	que	as	crianças,	nesse	caso,	têm	um	aumento	do	
coeficiente	da	linguagem	egocêntrica.	Com	a	série	de	experimentos,	conclui	que	a	linguagem	egocêntrica	
tem,	sim,	uma	função	no	desenvolvimento	do	pensamento,	ela	é	“meio	de	pensamento,	no	verdadeiro	sentido	
do termo, isto é, começa a desempenhar a função de formar o plano de solução de uma tarefa que surge no 
comportamento” (VIGOTSKI, 2009, p. 54).

Deste modo, a linguagem egocêntrica, fenômeno investigado por ambos os autores, tem função e destino 
diametralmente opostos.

Para Piaget, a história do pensamento infantil é a história de uma socialização gradual de mo-

mentos	autísticos	profundamente	íntimos,	que	determinam	o	psiquismo.	O	social	se	situa	no	final	

do desenvolvimento, e a linguagem social não precede mas sucede a egocêntrica na história do 

desenvolvimento” (VIGOTSKI, 2009, p.62).

Para Vigotski (2009), a linguagem egocêntrica não é transitória, ela evolui para a linguagem interior. 
Ela	tem	a	função	primária	de	comunicar	e	de	relacionar-se	socialmente,	mas	não	se	limita	a	essas	funções.	
Ou seja, a linguagem, em Vigotski, não assume uma função apenas de comunicação, a linguagem torna-se 
a estrutura básica (fundamental) para o pensamento. Ao discutir as raízes genéticas do pensamento e da 
linguagem,	o	autor	afirma	que	“o	desenvolvimento	do	pensamento	da	criança	depende	de	seu	domínio	dos	
meios sociais de pensamento, isto é, da linguagem” (p.149). O pensamento verbal não é forma natural e 
inata,	é	histórico-social,	portanto,	exige	outros	métodos	de	investigação,	que	não	os	das	ciências	naturais.	 
“A	linguagem	egocêntrica	surge	com	base	na	linguagem	social,	com	a	criança	transferindo	formas	sociais	de	
pensamento	e	de	colaboração	coletiva	para	o	campo	das	funções	psicológicas	pessoais”	(VIGOTSKI,	2009,	p.	
64). Conhecer, portanto, é trazer para o subjetivo, para o interpessoal a imagem da realidade objetiva.
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Concluiu	o	autor	que	a	linguagem	egocêntrica	é	um	fenômeno	que	registra	a	passagem	da	fala	exterior	
para linguagem interior (pensamento verbal), que nos leva a concluir a relação entre o pensamento e a 
palavra, por isso, tão importante para os estudos da psicologia concreta, pois é um fenômeno que constrói 
as bases da lei genética do ser social. Diametralmente oposto, está Piaget, que compreende que há para a 
criança	dois	mundos:	um	pensamento	próprio	–	mundo	interno,	e	um	pensamento	lógico	–	mundo	externo,	
imposto por aqueles que a cercam (VIGOTSKI, 2009).

Contudo,	não	seria	correto	afirmar	que	Piaget	teria	negado	a	interação	social,	ou	a	influência	do	social	na	
formação do pensamento infantil. Por isso, pode-se dizer da teoria de Piaget que ela seja sociointeracionista 
(DUARTE, 2001). Entretanto, para Vigotski, a concepção piagetiana colabora com a manutenção de uma visão 
de mundo dualista: sujeito/objeto, indivíduo/sociedade, natureza/cultura.

Nesse	caso,	encontramos	em	Vigotski	a	superação	dessa	dualidade,	como	também	afirmam	as	autoras	
Marsiglia	e	Martins	(2015).	Dizem	elas	que	a	Psicologia	Histórico-Cultural,

[...]	fundamentando-se	em	outro	aporte	filosófico-metodológico,	não	preteriu	os	fundamentos	

filogenéticos	e	ontogenéticos	da	formação	do	homem,	discordando	que	os	indivíduos	“se	tornem”	

seres sociais, uma vez que a vida em sociedade é o fator determinante da própria constituição 

biológica	dos	homens.	A	sociedade,	portanto,	não	é	uma	força	externa	e	apartada	do	indivíduo	

à qual ele deva adaptar-se por força das circunstâncias, mas aquilo que, historicamente, o tem 

criado (p.25).

Para Piaget, a linguagem não é constitutiva do psiquismo. Ela é subjugada à função de comunicação e 
expressão	do	pensamento	lógico,	mas	ela	não	contribui	decisivamente	para	o	pensamento	humano	e	suas	
formas superiores. Absolutamente oposto está Vigotski, que compreende a linguagem como unidade que 
constitui	o	pensamento,	sendo	ela	produto	e	instrumento	para	o	desenvolvimento	das	funções	psicológicas	
superiores.

De modo mais amplo, a linguagem não serve apenas à adaptação do indivíduo ao seu meio, como 
sugere Piaget. Ela é instrumento de transformação do homem e de sua cultura, da natureza pelo homem e, 
dialeticamente,	de	si,	conforme	o	princípio	marxista.	A	linguagem	não	está	para	dois	mundos,	ela	é	a	unidade	
que rompe com a dualidade. Já a adaptação, como sugere Piaget, tem o social como coercitivo, o biológico 
e o social como forças duais em busca de equilíbrio, não há unidade, mas, sim, duas realidades, uma interna 
e	outra	externa.

O Pnaic e a concepção de ensino da linguagem escrita do “alfabetizar letrando”

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa se constitui como um programa de formação 
continuada para professores alfabetizadores. A publicação do Pnaic deu-se, em 05 de julho de 2012, através 
da	Portaria	n.	867	(BRASIL,	2012m),	torna	público	tal	pacto	que,	através	dos	meios	governamentais	(governo	
federal,	estados	e	municípios),	propõe	cumprir	os	seguintes	objetivos:

I	–	garantir	que	todos	os	estudantes	dos	sistemas	públicos	de	ensino	estejam	alfabetizados,	em	

Língua	portuguesa	e	em	Matemática,	até	o	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental;

II – reduzir a distorção idade-série na Educação Básica;

III – melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);

IV – contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores;

V	–	construir	propostas	para	a	definição	dos	direitos	de	aprendizagem	e	desenvolvimento	das	

crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental.
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O	Pnaic	é	concebido	como	um	“acordo	formal	assumido	pelo	Governo	Federal,	estados,	municípios	e	
entidades	para	firmar	o	compromisso	de	alfabetizar	crianças	até,	no	máximo	oito	anos	de	idade,	ao	final	
do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2012b p. 05). Tal pacto objetiva contribuir com o aperfeiçoamento 
da formação de professores alfabetizadores, ou seja, é um instrumento que visa, a partir da formação 
continuada,	responder	e	enfrentar	a	constatação	histórica	de	que	as	crianças	da	escola	pública	concluem	
sua escolarização sem dominarem satisfatoriamente as habilidades de leitura e escrita.

O debate sobre a formação continuada de professores alfabetizadores antecede o Pnaic. Essa preocupação, 
segundo O Caderno de Apresentação (BRASIL, 2015), vem desde 2003, quando o MEC, buscando novos 
direcionamentos para a Educação brasileira, instituiu a alfabetização como foco principal. Como resultado 
desse direcionamento, tem-se a institucionalização da Rede Nacional de Formação Continuada, que preconiza 
a	parceria	entre	o	MEC	–	como	representante	dos	sistemas	públicos	de	ensino	–	e	as	universidades	e	centros	
de pesquisas- representados por professores atuantes na área da Educação –, com o intuito de que estas 
desenvolvam	programas	de	formação	continuada	para	professores	e	gestores	da	escola	pública.

Sobre esse tipo de parceria, Mortatti (2010) alerta que vem desde a reforma do Estado brasileiro, a partir 
do	primeiro	mandato	do	presidente	Fernando	Henrique	Cardoso	 (1995-1998).	Nessa	parceria,	o	Estado	
torna-se	agente	institucional	com	função	“definidora,	indutora,	articuladora	e	reguladora	das	demanda	da	
sociedade”	e	as	universidades,	no	lugar	de	seus	centros	de	formação,	“agentes	institucionais	da	produção	de	
conhecimento”. Entretanto, na verdade, ambos a serviço da comunidade internacional, ou seja, com objetivos 
de	“colocar	o	Brasil	no	ranking de países com altos índices de desenvolvimento social e educacional” (p.337), 
tornando	o	país	atrativo	e	adequado	aos	padrões	da	financeirização	do	capital	internacional.	Para	além	
desse objetivo, o que se estabelece nessa parceria é o quanto esses pacotes de formação de professores, 
com	objetivo	de	melhorar	a	qualidade	da	escola	pública,	têm	se	tornado	uma	“semimercadoria que circula 
no	simbólico	mercado	científico”	(MORTATTI,	2010,	p.339	–	grifo	da	autora).

O Pnaic trata-se de um instrumento de formação do professor, que tem história em outros programas 
com o mesmo formato de parceria e intencionalidade, que parte de um mesmo diagnóstico que persiste 
na	história	do	país,	isto	é,	o	fracasso	da	escola	pública	em	alfabetizar	os	alunos	nas	séries	iniciais	do	Ensino	
Fundamental.	Nesse	sentido,	o	Pnaic	é	a	política	pública	atual	que	pretende	alcançar	a	meta	do	PNE	de	
alfabetizar	todas	as	crianças	até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	a	partir	da	institucionalização	do	ciclo	de	
alfabetização	e	de	um	“[...]	currículo	único	ou	nacional	como	forma	de	assegurar	a	formação	básica	comum	
[...]” (BRASIL, 2015, p.16).

A	partir	da	análise	da	configuração	textual,	é	possível	confirmar	que	a	concepção	de	linguagem	escrita	
do material do Pnaic é a alfabetização na perspectiva do letramento, considerando que a aprendizagem 
da	escrita	alfabética	constitui	um	processo	de	compreensão	de	um	sistema	de	notação.	Esse	eixo	sintetiza	
os	demais	conteúdos	que	foram	desenvolvidos	nas	unidades	e,	desse	modo,	expressa	o	núcleo	do	curso	
de formação do Pnaic. A centralidade de nossa análise aponta, por conseguinte, à compreensão de que 
essa concepção está submetida ao modelo de ensino e aprendizagem da linguagem escrita própria do 
construtivismo. E, portanto, não pode promover qualquer alteração de trajetória na história da alfabetização 
no	Brasil.	Trata-se	novamente	de	“semelhanças	indicadoras	da	continuidade	do	antigo”	(MORTATTI,	2000,	p.	23).

Tal proposta não pode indicar uma trajetória de mudanças porque mantém a mesma concepção de 
linguagem. Aquela para qual sua função é a comunicação e adaptação do indivíduo ao meio. De acordo com 
a Psicologia genética de Piaget, que fundamenta o construtivismo, e, por conseguinte, o Pnaic, a linguagem 
está subordinada ao pensamento e ao desenvolvimento cognitivo, um dos pontos de divergência Vigotski em 
relação a Piaget é justamente a consideração da função da linguagem como a de comunicação, tendo por 
base	o	modelo	biológico	de	desenvolvimento	psicológico;	fundamento	filosófico	e	metodológico	naturalizante	
e a-histórico (MARTINS; MARSIGLIA, 2015).

A	teoria	piagetiana,	fundamentada	em	conceitos	como	“adaptação,	equilibração,	assimilação,	acomodação	
e,	é	claro,	 interação	entre	organismo	e	meio”	 (DUARTE,	2001,	p.	112),	 são	 suficientes	para	pensar	 seu	
modelo biologizante. O autor genebrino trabalha com a lógica: organismo/meio, sujeito/objeto. Em posição 
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diametralmente oposta está Vigotski, que trabalha com a lógica dialética. Duarte conclui que essa tendência 
de	aproximação	desses	teóricos	serve	às	estratégias	ideológicas	que	sustentam	o	ideário	das	pedagogias	do	
“aprender-a-aprender”,	que	criam	uma	atitude	pragmática,	acrítica,	aderente	ao	modelo	neoliberal	e	pós-
moderno (2001, p. 113).

Tal	aderência	e	pragmatismo	também	são	analisados	por	Mortatti,	quando	identifica,	no	quarto	momento	
histórico, que, mesmo na hegemonia construtivista, irrompe um novo tipo eclético de método de ensino 
da linguagem escrita, o interacionismo, ambas sob a mesma base psicológica construtivista, que, na lógica 
da	disputa	pela	 ideologia	do	novo,	 segue	 substanciando	concepções	como:	 “socioconstrutivismo”	ou	
“construtivismo-interacionista”	(2000,	p.	286).

O ensino do SEA, apontado como uma necessidade, como uma direção no Pnaic, vem, nesse momento 
histórico,	como	uma	revisão	de	um	passado	próximo,	quando	tal	conteúdo	 foi	destituído	de	valor.	Essa	
destituição	foi	fundamentada	nos	próprios	princípios	do	construtivismo.	Por	muito	tempo,	“o	ensino	do	SEA	
foi associado ao modo tradicional de alfabetização” (BRASIL, 2012d, p. 16). Nesse sentido, o ensino do SEA é 
recomposto	como	objetivo	central	nas	discussões	em	alfabetização.	No	entanto,	sua	referência	continua	a	
mesma, tendo como base epistemológica o construtivismo.

A	retomada	do	“como	ensinar”	o	SEA,	tendência	crítica	nas	“velhas”	disputas	entre	os	métodos,	assume	
um lugar de destaque no curso de formação do Pnaic e corresponde à possibilidade de cumprir a meta de 
alfabetizar	as	crianças	até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	que,	como	se	pode	afirmar	da	leitura	dos	textos	
do	Pnaic,	é	a	meta!	Contudo,	contraditoriamente,	consideramos	que	essa	meta	fica	inalcançável,	apesar	de	
proclamada.	O	ensino	do	sistema	de	escrita	alfabética	fica	restrito	às	seções	Compartilhando, que tratam 
apenas	de	trocas	de	experiências,	ou	melhor,	da	exposição	de	recurso	e	procedimentos.	A	contradição	se	
mantém, então, na medida em que se compreende que o ensino do SEA não é completo porque falta letrar e 
espera-se	que,	ao	final	do	3º	ano,	tenha	se	desenvolvido	nos	alunos	o	SEA.	Porém,	letrar	ainda	é	outra	coisa.

Sobre	o	SEA,	a	“novidade”	surge	com	a	afirmação	de	que	o	sistema	de	escrita	alfabética	é	notacional	e	não	
é um código – íntima relação com a obra de Soares (2016). Compreender que o sistema de escrita alfabético 
é	notacional	significa	reconhecer	que	esse	sistema	tem	história	e	é	socialmente	constituído1. Segundo Morais, 
trata-se	de	um	“registro	simbólico	materializado	numa	superfície	exterior	(folha	de	papel,	tela	de	computador	
etc.)” (apud SOARES, 2016, p.48).

Compreender, então, o SEA como notacional é reconhecer que a criança reconstrói o processo de invenção 
da	escrita	–	numa	perspectiva	que	esclarece	as	questões	que	aparecem	no	processo	de	aquisição	do	SEA	
(SOARES, 2016). Não teria sido essa a principal contribuição de Ferreiro e Teberosky, a partir de Piaget? Esse 
conhecimento foi o que mais contribuiu na história da alfabetização para postular que o sujeito cognoscente 
tem	o	saber	sobre	o	sistema	“notacional”	e	deve	o	professor	facilitar	essa	exposição	do	saber	que	é	do	sujeito.

Compreender que o SEA é notacional numa concepção de linguagem que permanece como comunicação 
entre	 indivíduo	e	o	meio	não	promoverá	transformações	nos	modos	de	ensinar	a	 linguagem	escrita.	Tal	
compreensão	sobre	o	ensino	da	linguagem	escrita	reforça	a	concepção	que	de	“método	para	aprendizagem	
inicial	da	língua	escrita,	são	conjunto	de	procedimentos”	(SOARES,	2016,	p.50).	Nas	seções	Compartilhando, 
com	a	socialização	de	relatos	de	experiências	em	alfabetização,	o	que	se	tem	é,	exatamente,	a	exposição	de	
recursos	e	de	procedimentos.	Dickel	(2016)	também	confirma	tal	análise	ao	afirmar	que	o	Pnaic	projeta	seu	
“[...]	foco	para	a	aprendizagem	da	criança,	secundarizando	ou	omitindo	informações	necessárias	à	composição	
de	um	quadro	mais	complexo	acerca	de	como	ocorre	o	processo	de	alfabetização	inicial”[...]	(p.	204).

Compreender o SEA como uma representação, com base numa perspectiva construtivista, como se 
identifica	no	Pnaic,	reforça	a	concepção	de	que	esse	sistema	está	pautado	na	relação	dicotômica	sujeito/
objeto.	A	compreensão	sobre	esse	fenômeno	ainda	é	biologizante.	Da	perspectiva	da	Psicologia	Histórico-
Cultural, radical é compreender tal sistema de representação como uma função psíquica superior.

1 Na abordagem da Psicologia Histórico-Cultural, essa investigação foi realizada por Luria (2014), no texto O desenvolvimento da 
escrita na criança, assim como por Vigotski (2012), em A pré-história do desenvolvimento da linguagem escrita.
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Mortatti	(2014)	afirma	que:	“O	texto	é	[...]	a	unidade	de	sentido	que	confere	consistência	às	atividades	
especificamente	humanas,	como	ensinar	e	aprender	a	 ler	e	a	escrever”	 (p.	25).	Faz	essa	afirmativa	com	
muita propriedade, após ter investigado a história da alfabetização no Brasil e constatar que, desde o início 
do	século	XIX,	o	ensino	da	língua	portuguesa	se	caracteriza	pela	disputa	entre	o	“passado”,	o	“velho”	e	as	
tentativas	de	inovações.

Na	compreensão	da	Psicologia	Histórico-Cultural,	a	linguagem	e,	em	específico,	a	linguagem	escrita	é	
produto	e	instrumento	da	formação	social	e	cultural	do	homem.	Nesse	sentido,	como	afirma	Mortatti	(2014),	o	
texto	é	produto	e	instrumento	para	o	ensino	da	linguagem	escrita.	A	dialética	entre	conteúdo	e	forma	constitui	
uma	unidade,	portanto.	A	concepção	de	texto	é	assumida	como	“uma	sequência	verbal	escrita	formando	um	
todo	acabado,	definitivo	e	publicado”	(GERALDI,	1991,	p.101).	Geraldi	(idem)	sugere	que,	na	escola,	o	trabalho	
com	a	linguagem	se	dê,	especificamente,	pelo	e	com	o	texto;	porém,	se	a	escola	permanece	impregnada	do	
cotidiano,	do	conhecido,	do	espontâneo,	não	há	elevação	ao	pensamento	mais	complexo.

Na	análise	do	quadro	de	autores	do	referencial	bibliográfico	dos	textos	das	seções	Aprofundando o tema, 
foi	possível	identificar	que	é	frequente	a	presença	das	obras	de	Emília	Ferreiro	e	Ana	Teberosky,	assim	como	
do	psicólogo	Jean	Piaget,	o	que	nos	leva	a	afirmar	que,	mesmo	encontrando	certo	predomínio	da	expressão	
“letramento”,	fica	confirmado	que	a	concepção	de	linguagem	é	construtivista.	Encontra-se	também	grande	
identificação	das	propostas	anunciados	pelo	Pnaic	com	a	obra	de	Magda	Soares,	principalmente	quando	
a autora, em estudo recente (2016), argumenta que não há um método para alfabetizar, mas, sim, vários 
métodos.

Lev Vigotski aparece na unidade 1 e na unidade 7 e a referência para os professores são duas obras, 
apenas: A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e Pensamento 
e linguagem. Como já mencionado, o autor é trazido equivocadamente por via de uma perspectiva 
sociointeracionista.

Sobre essa incorporação equivocada da obra de Vigotski, Duarte (2001) destaca dois aspectos: primeiro, 
o	que	ele	denomina	de	 “pragmatismo	eclético”.	É	como	se	a	discussão	das	diferenças	epistemológicas	
desses autores fosse assunto para pesquisadores e teóricos, não oferecendo nenhuma contribuição para os 
problemas práticos da escola. O outro é a rotulação de Piaget e Vigotski como interacionistas, destacando a 
obra de Vigotski como sociointeracionista (p. 177). Para Duarte (2001, p. 178), o interacionismo é um modelo 
intrínseco	à	obra	de	Piaget;	significa	para	o	psicólogo	suíço	uma	superação	dos	modelos	do	apriorismo	e	do	
empirismo. Segundo o autor, esse modelo hegemônico do construtivismo – que fundamenta as pedagogias 
do	“aprender	a	aprender”	–	não	precisaria	da	aproximação	da	obra	de	Vigotski;	ou	seja,	para	defender	uma	
Pedagogia	de	cunho	liberal,	as	referências	seriam	mais	coerentes	se	restritas	a	Jean	Piaget.	As	citações	da	obra	
de Vigotski, então, reforçam a concepção sociointeracionista, criticada por Duarte (2001) como incoerentes 
com	suas	bases	filosóficas.

Quando	o	PNAC	afirma	a	alfabetização	na	perspectiva	do	letramento,	o	material	parece	indicar	uma	
mudança com relação ao modelo construtivista, marcado essencialmente pela Psicologia de Piaget, mas 
a	análise	permite	afirmar	que	dizer	sobre	letramento	não	significou	nenhuma	mudança	epistemológica.	
Arriscamos	a	parafrasear	Duarte	(2001),	afirmando	que	a	análise	da	concepção	de	letramento	divulgada	
pelo Pnaic demonstra a mesma apropriação sociointeracionista e neoliberal que a obra de Vigotski teria 
sofrido	em	sua	chegada	ao	contexto	educacional	no	país.	A	concepção	sobre	o	ensino	da	leitura	e	da	escrita	é	
definida	pela	psicogênese	da	linguagem	escrita	de	Emília	Ferreiro;	ou	seja,	a	base	fundamental	da	concepção	
construtivista.

Considerações finais

Com	a	análise	do	material	do	Pnaic,	pode-se	afirmar	que,	sobre	as	políticas	em	alfabetização,	permanece	
o	letramento,	ou	o	“alfabetizar	letrando”,	fundamentado	numa	perspectiva	construtivista	de	desenvolvimento	
humano e concepção de linguagem, a mesma proposta de formação continuada, as mesmas referências 
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epistemológicas	construtivistas,	os	mesmos	autores	e	 instituições	 responsáveis.	A	 “revolução	conceitual”	
que	origina	a	“desmetodização	da	alfabetização”	(MORTATTI,	2012,	p.	338),	isto	é,	o	construtivismo,	ainda	
é	a	base	epistemológica	das	políticas	públicas	em	alfabetização.	Não	expressa	a	totalidade	do	fenômeno,	
diante das iniciativas de resistência, mas é hegemônico. Essa tendência, como já analisado por muitos autores 
– destacando-se aqui a obra de Duarte (2001), Marsiglia (2011) e Mortatti (2000, 2010, 2013) – corresponde 
aos princípios neoliberais, fruto do atual modo de produção capitalista. Por isso, sempre hegemônico. 
Encontramo-nos	num	tempo	histórico	em	que	o	capitalismo,	em	sua	configuração	financeira	e	mundializada,	
tem se fortalecido com o modelo econômico e político do neoliberalismo. A escola, como principal agência 
de	formação	das	gerações	futuras,	é	tida	como	lócus	importante	para	a	disseminação	e	formatação	das	
subjetividades coerentes com esse modelo.

Como analisado por Mortatti (2010), os programas em alfabetização vêm se configurando como 
semimercadorias, e, como tais, numa sociedade capitalista, limitam-se à concepção de um produto a ser 
consumido, que, segundo a lógica da obsolescência programada, têm data de validade e estão fadados a ser 
substituídos por algo mais tecnológico e avançado.

Entende-se,	então,	por	que	a	concepção	construtivista	se	mantém,	pois,	pensar	uma	política	pública	
fundamentada	na	concepção	da	Psicologia	Histórico-Cultural	e	da	Pedagogia	Histórico-Crítica,	assim	como	
na perspectiva de Mortatti (2010a, 2014), prevê o ensino da linguagem escrita com vistas à superação – não 
para	a	adaptação	às	condições	sociais	postas,	mas	para	a	sua	transformação.

Sob	esse	prisma,	“alfabetizar	letrando”	é	uma	tautologia.	Para	Martins	e	Marsiglia,	autoras	de	fundamen-
tação	marxista,

[...] a alfabetização compreende um processo de apropriação, pelos indivíduos, de uma forma 

específica	de	objetivação	humana:	a	escrita.	Se	isso	confere,	quando	a	escrita	deixa	de	ser	com-

preendida como uma unidade de sentido nas práticas sociais, quando se aliena daquilo que lhe 

confere fundamento, tal fato resulta do fracasso de transmissão, portanto não há alfabetização 

(2015, p. 73).

Para	essas	autoras,	alfabetizar	é	ter	o	domínio	da	linguagem	escrita,	o	que,	para	a	Psicologia	Histórico-
Cultural,	é	uma	das	 funções	psicológicas	superiores	mais	complexas.	Desse	modo,	a	apologia	ao	 termo	
letramento como o lugar dessa função é dispensável. Ou se torna indispensável na medida em que legitima 
uma política para alfabetização reformista?

No	capítulo	O	direito	ao	texto,	do	livro	Alfabetização,	letramento	e	leitura,	Mortatti	(2010a)	propõe	uma	
reflexão	semelhante	quando	discute	que	é	preciso	ir	para	além	das	posturas	“pragmáticas”	sobre	o	ensino	
da	leitura	e	da	escrita.	Afirma	que	as	políticas	públicas	estão	preocupadas	em	responder	a	“exigências	de	
resultados	estatísticos”	e	na	busca	de	“meios	de	adaptação	dos	indivíduos	ao	uso	das	funções	sociais	da	língua	
em	uma	sociedade	(semi)letrada”	(p.145).	Assim,	propõe	um	“novo	início”	para	a	história	da	alfabetização,	
fundamentando-se	no	texto	como	objeto	do	ensino	e	da	leitura.

O	texto	condensa	e	contém	“tudo”:	grafema	e	fonema,	sílaba	e	palavra,	frases	e	períodos,	acento	

gráfico	e	sinais	de	pontuação,	ortografia	e	caligrafia,	o	dito	e	o	não	dito,	o	mal-dito	e	o	bem-dito,	

silêncio	e	polifornia,	autor	e	leitor,	suas	finalidades	e	necessidades,	cotexto,	contexto	e	tantos	

outros	textos,	todos	os	elementos,	enfim,	que	são	imprescindíveis	para	se	poder	ler	e	escrever,	

“de	verdade”	(MORTATTI,	2010a,	p.	145).

Em	nossa	pesquisa,	aproximamos	esses	referenciais	teóricos,	pois	são	nitidamente	contra	hegemônicos.	
Vigotski,	 ao	discutir	a	 linguagem	escrita,	não	 faz	distinção	 sobre	 “facetas”	do	ensino	na	 língua;	ele	a	
compreende	como	unidade:	a	linguagem	escrita.	Mortatti	(2014,	2010a)	faz	a	defesa	do	texto	como	unidade	
e objeto do ensino da leitura e da escrita.
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A	presente	pesquisa	identificou	a	concepção	linguagem	escrita	do	Pnaic	e	demonstrou	que	os	fundamentos	
epistemológicos para a alfabetização ainda são construtivistas e, como consequência desse princípio, o pacto 
afasta qualquer discussão metodológica. Mantêm-se posturas ecléticas e institucionaliza-se a concepção 
de alfabetizar letrando a partir de vários métodos, tantos quantos forem possíveis dentro das facetas que 
compõem	o	letramento.	Concluímos	que	o	Pnaic	não	significa	uma	nova	política	de	alfabetização	para	o	
ensino	público,	ele	é	uma	reedição	de	antigos	pressupostos	e	contribuirá	para	a	permanência	dos	mesmos	
resultados	que	temos	contabilizado	nas	últimas	décadas.
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A política de ciclos e sua relação com a alfabetização  
no município de Teixeira de Freitas - BA

Priscila Alves Pereira
Maria Elizabete Souza Couto
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc)

Resumo: O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	compreender	e	analisar	a	influência	da	política	de	ciclos	no	
processo	de	alfabetização	fazendo	relação	com	os	índices	de	proficiência	em	leitura	e	escrita	nas	turmas	do	
3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Utilizaremos	a	técnica	de	análise	documental	(LÜDKE	E	ANDRÉ,	2014)	para	
analisar as bases legais que fundamentam a implantação do ciclo no município, bem como avaliar os índices 
de leitura e escrita antes e após a implementação dessa política. Para tanto, serão considerados os dados 
apresentados pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e as planilhas de avaliação do município. 
A discussão teórica está fundamentada na pedagogia visível e invisível, defendida por Bersntein (1984). 
Após	análise	dos	dados,	é	possível	perceber	pouca	alteração	nos	índices	de	proficiência	de	leitura	e	escrita,	
considerando	que	ainda	temos	um	alto	índice	de	repetência	ao	final	do	3º	ano	do	ciclo	de	alfabetização.
Palavras-chave: Ciclo de Alfabetização. Leitura. Escrita.

Introdução

Esse	artigo	é	parte	de	uma	pesquisa	de	mestrado	intitulada	“Cheguei	ao	3º	ano	e	não	sei	ler,	nem	escrever!	
E agora?”, que está em fase de desenvolvimento. O objetivo da pesquisa é compreender e analisar os 
fatores	que	interferem	no	processo	de	alfabetização	de	crianças	que	chegam	ao	final	do	ciclo	e	não	estão	
alfabetizadas, entretanto para esse trabalho iremos nos concentrar no estudo relacionado à implantação 
do	ciclo	no	município	de	Teixeira	de	Freitas	–	BA	e,	posteriormente,	na	relação	dessa	implantação	com	os	
resultados apresentados quanto aos índices de leitura e escrita atuais.

A	proposta	desse	estudo	nasceu	com	a	inquietação	quanto	ao	número	elevado	de	crianças	que	estavam	
sendo	retidas	ao	final	do	3º	ano	do	ciclo	de	alfabetização	por	não	apresentarem	as	habilidades	previstas	
para essa fase do Ensino Fundamental. Desde 20051, as crianças de seis anos passaram a ter direito à 

1 O texto faz referência a Lei 11.114, de 16 de maio de 2005 que altera os arts. 6o, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, com o objetivo de tornar obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade.
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matrícula e ingresso na escola, mas esse direito se efetivou após a implantação do Ensino Fundamental de 
Nove Anos2.	Contudo	esse	acesso	não	significou	garantia	de	aprendizagem	e	os	dados	referentes	ao	índice	
de	pessoas	alfabetizadas	no	Brasil	e,	em	especial,	em	Teixeira	de	Freitas	-	BA,	pouco	evoluíram.

Ao longo da história da educação, muitos programas foram criados pelo governo federal, estadual e 
municipal na tentativa de melhorar a situação da alfabetização no país. Atualmente, está em funcionamento 
o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), que tem como meta principal alfabetizar todas 
as crianças até os oito anos de idade.

De acordo com o Caderno de Apresentação do referido programa

[...] aos oito anos de idade, as crianças precisam, portanto, ter a compreensão do funcionamen-

to do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem 

poucas	convenções	ortográficas	irregulares	e	poucas	regularidades	que	exijam	conhecimentos	

morfológicos	mais	complexos;	a	fluência	de	leitura	e	o	domínio	de	estratégias	de	compreensão	

e	de	produção	de	textos	escritos	(BRASIL,	2012,	p.	8).

Nesse	sentido,	espera-se	que	as	crianças	finalizem	o	3º	ano	com	um	produzindo,	lendo	e	compreendendo	
textos,	expectativas	que	se	mostram	controversas	à	realidade	da	educação	atual.	Diante	desse	cenário,	a	
organização escolar, por meio dos ciclos, mostra-se uma alternativa possível frente a melhora da qualidade 
no processo de alfabetização.

Este artigo está organizado da seguinte forma: na primeira seção, apresentaremos as bases legais para a 
implantação	do	ciclo	na	educação	brasileira	e,	especificamente,	como	ocorreu	esse	processo	no	município	em	
questão, em seguida, trataremos do percurso da pesquisa e discutiremos os índices referentes aos resultados 
da Avaliação Nacional de Alfabetização, bem como os dados colhidos a partir das planilhas de avaliação 
local e a possível relação desses dados com o funcionamento em ciclo. Posteriormente, apresentaremos as 
contribuições	da	teoria	de	Bernstein	para	a	compreensão	do	trabalho	com	o	ciclo	de	aprendizagem	e,	ao	
final,	traremos	breves	considerações	sobre	o	tema.

O ciclo de alfabetização: dimensão legal

A	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	nº	9.394	(1996)	admitia	a	matrícula	de	crianças	de	seis	anos	no	
Ensino	Fundamental	de	forma	facultativa.	Entretanto,	é	com	a	promulgação	da	Lei	nº	10.172,	de	9	de	janeiro	
de 2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação que a entrada das crianças com seis anos no Ensino 
Fundamental é considerada como meta na educação e essa modalidade de ensino passa a compreender nove 
anos de duração. Também, nesse plano, encontramos como meta a erradicação do analfabetismo, situação 
ainda distante de ser resolvida.

Entretanto, é somente com a aprovação da Lei 11.114, de 16 de maio de 2005, que a matrícula das crianças 
de seis anos no Ensino Fundamental torna-se obrigatória. Posteriormente, no ano de 2006, faz-se necessário 
ainda a aprovação da Lei 11.274 para legalizar a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos e 
estabelecer	o	ano	de	2010	como	prazo	final	de	implantação	do	novo	Ensino	Fundamental	já	com	a	inserção	
e matrícula das crianças de 6 anos.

Na	tentativa	de	atender	as	demandas	das	 redes	de	ensino	que	estavam	passando	por	adaptações	e	
mudanças	no	sentido	de	adequarem	as	orientações	previstas	na	lei,	o	Governo	Federal	decide	estabelecer	
uma Resolução3 com diretrizes para nortear o funcionamento do novo Ensino Fundamental. Na sua primeira 

2 Lei 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 que altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, 
com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.

3 Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos.
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parte, a Resolução estabelece os princípios e fundamentos que devem nortear a organização de políticas 
educativas	e	ações	pedagógicas	para	o	Ensino	Fundamental.	Em	seguida,	 trata	da	organização	escolar	
propriamente	dita	e	aborda	orientações	a	fim	de	fundamentar	o	seu	funcionamento,	contemplando	temas	
como: Currículo, Projeto Político Pedagógico, Gestão Democrática, Avaliação, Educação Integral entre outros.

Uma	das	mudanças	fixadas	pela	Resolução,	inciso	1,	artigo	30,	diz	respeito	a	organização	dos	três	primeiros	
anos dessa fase do ensino em regime de ciclo sequencial ou bloco pedagógico. Ainda segundo o mesmo 
artigo, cabe a esse ciclo ou bloco, garantir: a alfabetização e o letramento; o aprendizado nas diversas áreas 
da educação e também a continuidade dos estudos no ciclo, pois, considera que a reprovação nessa fase 
inicial do Ensino Fundamental pode ser prejudicial à vida escolar do aluno.

Tal ciclo é denominado como ciclo da infância4,	mas,	ficou	conhecido	como	ciclo	de	alfabetização5 a partir 
da criação do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic (2012). Este programa representa 
uma	das	principais	ações	do	governo	federal	na	busca	do	cumprimento	da	meta	5	do	Plano	Nacional	de	
Educação6	que	prevê	“alfabetizar	todas	as	crianças	até	os	oito	anos	de	idade”,	ou	seja,	até	o	3°	ano	do	Ensino	
Fundamental.	Para	tanto,	o	Pnaic	propõe	ações	como	o	investimento	na	formação	continuada	dos	professores	
alfabetizadores, disponibilização de materiais didáticos, livros de literatura infantil e tecnologias educacionais, 
avaliação e gestão, controle e mobilização social.

No	município	de	Teixeira	de	Freitas,	os	três	primeiros	anos	do	Ensino	Fundamental	fazem	parte	do	Ciclo	
Básico	de	Alfabetização	e	a	sua	regulamentação	se	deu	por	meio	da	Resolução	Municipal	nº	001/14.	Além	
de	assegurar	a	progressão	continuada	dos	alunos	no	ciclo,	a	Resolução	prevê	orientações	para	o	processo	de	
avaliação.	Aos	alunos	do	1º	e	2º	ano	deve	ser	garantida	a	avaliação	por	meio	de	parecer	descritivo	e	para	os	
alunos	do	3º	ano,	além	desse	instrumento,	ainda	haverá	a	avaliação,	também,	por	meio	de	notas.	O	mesmo	
documento	indica	que	o	professor	deve	acompanhar	a	turma	até	o	final	do	ciclo,	porém,	essa	é	uma	realidade	
em pouquíssimas escolas da rede municipal.

Considerando que a implantação do ciclo aconteceu há apenas dois anos, é possível notar que a rede 
municipal (gestores, coordenadores, professores) ainda está se adaptando a nova proposta de funcionamento. 
O	processo	de	 implantação	do	ciclo,	 teve	 início	em	2013,	quando	o	Núcleo	de	Apoio	Pedagógico	ao	
Anos Iniciais (NAPE) conduziu uma série de momentos de estudo com os coordenadores pedagógicos da 
rede	municipal,	a	fim	de	conhecerem	os	fundamentos	teórico	e	legais	que	baseavam	a	organização	e	o	
funcionamento	da	escola	em	ciclos.	Em	consequência,	os	coordenadores	multiplicaram	essas	discussões	com	
os	professores	na	escola	e,	também,	participaram	de	reuniões	para	debate	desse	assunto	os	representantes	
do	sindicato	responsável	pelos	profissionais	que	atuam	na	educação	básica,	membros	do	Conselho	Municipal	
de Educação e pessoas de outros setores que atuavam na Secretaria Municipal de Educação.

Apesar desse processo de preparação e conhecimento acerca da organização escolar em ciclo, na 
prática,	parece	que	ainda	não	houve	mudanças	significativas	quanto	à	concepção	de	aprendizagem	e	
currículo	que	fundamenta	a	sua	organização.	A	alteração	na	nomenclatura	acarretou	poucas	modificações	
quanto ao trabalho seriado. Alterar a quantidade de alunos, estabelecer nova forma de avaliação e sugerir 
o acompanhamento dos alunos no decorrer do ciclo, foram mudanças que não vieram imbrincadas em um 
planejamento estratégico quanto à intencionalidade do trabalho pedagógico no ciclo de aprendizagem, 
principalmente no que se refere ao acompanhamento da progressão da aprendizagem dos alunos.

Após a apresentação desse panorama legal da situação do ciclo em nível nacional e também municipal, 
traremos a seguir os dados referente aos índices de leitura e escrita desde a implantação do ciclo.

4 Parecer n° 4 de 20 de fevereiro de 2008, que traz orientações sobre os três anos iniciais do Ensino Fundamental de nove anos.
5 Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012, que institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto e define 

suas diretrizes gerais.
6 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências.
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O percurso da pesquisa e os índices de leitura e escrita no ciclo de alfabetização
Para	a	obtenção	das	informações	que	serão	apresentadas	a	seguir,	recorremos	a	técnica	de	análise	

documental.	A	análise	documental	é	 representada	por	 “quaisquer	materiais	escritos	que	possam	ser	
usados	como	fonte	de	informação	sobre	o	comportamento	humano”	(PHILLIPS,	1974,	p.	187	apud LÜDKE e 
ANDRÉ,	2014,	p.	45).	Para	tanto,	utilizaremos	aqui	as	informações	disponíveis	no	portal	Instituto	Nacional	de	
Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(INEP)	na	aba	‘Resultados	ANA’,	bem	como	as	informações	
colhidas na primeira etapa do documento, ainda em fase de elaboração, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares	Municipais	para	o	Ciclo	de	Alfabetização,	organizadas	pelo	Núcleo	de	Estudos	e	Pesquisas	
em Alfabetização e Letramento (NALFA), disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
de	Teixeira	de	Freitas	–	BA.

Optamos	pela	análise	documental	por	se	tratar	de	“uma	técnica	de	pesquisa	para	fazer	inferências	válidas	
e	replicáveis	dos	dados	para	o	seu	contexto”	(KRIPPENDORFF,	1980,	apud LÜDKE; ANDRÉ, 2014, p. 48). Assim, 
consideramos que a análise construída a partir da interpretação dos dados que encontramos nas fontes acima 
citadas,	servirá	para	compreensão	da	relação	existente	entre	os	resultados	disponíveis	e	a	realidade	existente.

Iniciamos, então, pela Avaliação Nacional de Alfabetização, que foi criada para atender a recomendação 
prevista	no	artigo	9º,	inciso	IV,	da	portaria	que	estabelece	o	Pnaic.	Segundo	esse	documento,	faz-se	necessário	
a	realização	de	uma	“avaliação	externa	universal	do	nível	de	alfabetização	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	
fundamental, aplicada pelo Inep” (BRASIL, 2012, art. 9). Essa avaliação está baseada em uma matriz de 
referência fundamentada no documento que apresenta os Direitos de Aprendizagem7	e	aborda	questões	
com base em descritores de habilidades de Língua Portuguesa (Leitura e Escrita) e Matemática.

A	ANA	ocorreu	nos	anos	de	2013	e	2014.	Em	2015,	por	 fatores	externos,	não	houve	a	 realização	da	
avaliação. No ano de 2016, as provas foram realizadas no mês de novembro e estava previsto que mais de 
200 mil alunos participariam dessa avaliação nos 417 municípios da Bahia.

Considerando que o ciclo de alfabetização foi implantado no município apenas no ano de 2014, os 
resultados apresentados serão foco de nossa análise e, quando necessário, faremos menção aos dados de 
2013	em	nível	de	relacionar	as	informações	observadas.	Quanto	à	interpretação	dos	resultados,	o	eixo	de	
leitura	é	organizado	em	quatro	níveis	de	proficiência	e	o	eixo	de	escrita,	em	cinco.	No	portal	do	Instituto	
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), há uma descrição esclarecedora das habilidades que 
já	foram	consolidadas	pelo	grupo	de	crianças	que	compõe	cada	nível.	Essas	habilidades	e	seus	respectivos	
níveis	aparecerão	no	texto	abaixo	nas	Figuras	1,	2	e	3.

7 Os direitos e objetivos de aprendizagem para as diferentes áreas do currículo no ciclo de alfabetização estão definidos no documento 
“Elementos Conceituais e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização 
(1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”, divulgado pelo MEC em 2012.
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Figura 1 – Interpretação Pedagógica da escala de Leitura na edição da ANA de 2013

Em	2014,	no	município	de	Teixeira	de	Freitas	–	BA,	um	total	de	1.984	crianças	responderam	a	prova	de	
Língua	Portuguesa.	Dessas,	45%	foram	classificados	no	nível	2	de	Leitura,	ou	seja,	ao	final	do	ciclo	ainda	temos	
uma grande quantidade de crianças que apenas realizam leitura de palavras com sílabas simples e conseguem 
localizar	informações	desde	que	apareçam	de	forma	explícita	em	textos	curtos,	como	piadas	ou	poemas.	
Apenas	8%,	dos	estudantes	que	fizeram	a	prova,	se	encontram	no	nível	4.	Isso	significa	que	menos	de	10%	
que	estão	finalizando	o	ciclo	de	alfabetização	consolidaram	as	habilidades	previstas	para	um	total	de	três	
anos	de	frequência	na	escola.	Nesse	nível,	as	crianças	apresentam	autonomia	para	exercer	habilidades	mais	
complexas	como:	identificar	o	referente	de	pronome	possessivo	em	poema	ou	inferir	sentido	em	fragmento	de	
conto. Ao comparamos os resultados de 2013 e 2014, praticamente, não há diferença quanto os percentuais 
nos	níveis	avaliados.	Por	exemplo,	em	2013,	o	maior	número	de	acertos	das	crianças	foi	concentrado	no	nível	
2	(43%)	e	o	nível	4	representou	apenas	7%.

Níveis Descrição

Nível 1
(até 425 
pontos)

Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de:
– Ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas silábicas canônicas, 

com base em imagem.
– Ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas silábicas não 

canônicas, com base em imagem.

Nível2
(maior que 
325 até 525 

pontos)

Além das habilidades descritas no nívbel anterior, os estudantes provavelmente são 
capazes de:
–	 Identificar	a	finalidade	de	textos	como	convite,	cartaz,	texto	instrucional	9receita)	

e bilhete.
–	 Localizar	informação	explícita	em	textos	curtos	(com	até	cinco	linhas)	em	gêneros	

como piada, parlenda, poema, tirinha (história em quadrinhos em até três quadros), 
texto	informativo	e	texto	narrativo.

–	 Identificar	o	assunto	de	textos,	quando	este	pode	ser	depreendido	no	título	ou	na	
primeira	linha	em	gêneros	como	poema	e	texto	informativo.

– Inferir o assunto de um cartaz apresentado em sua forma estável, com letras 
grandes e mensagem curta e articulação da linguagem verbal e não verbal.

Nível 3
(maior que 
525 até 625 

pontos)

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente 
são capazes de:
–	 Inferir	o	assunto	de	texto	de	divulgação	científica	para	crianças.
–	 Localizar	informação	explícita,	situada	no	meio	ou	final	do	texto,	em	gêneros	como	

lenda e cantiga foclórica.
–	 Identificar	o	 referente	de	um	pronome	pessoal	do	caso	 reto	em	gêneros	como	

tirinha e poema narrativo.
– Inferir relação de causa e consequência em gêneros como tirinha, anedota, fábula 

e	texto	de	literatura	infantil.
– Inferir sentido com base em elementos verbais e não verbais em tirinha.
–	 Reconhecer	 significado	de	expressão	de	 linguagem	figurada	em	gêneros	como	

poema	narrativo,	texto	de	literatura	infantil	e	tirinha.

Nível 4
(maior que 
625 pontos)

Além das habilidade descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são 
capazes de:
–	 Inferir	sentido	de	palavra	em	texto	verbal.
–	 Reconhecer	os	participantes	de	um	diálogo	em	uma	entrevista	ficcional.
–	 inferir	sentido	em	texto	verbal.
–	 Reconhecer	relação	de	tempo	em	texto	verbal.
–	 Identificar	o	referente	de	pronome	possessivo	em	poema.
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Figura 2 – Interpretação Pedagógica da escala de Leitura na edição da ANA de 2014

Fonte: ANA: relatório 2013/2014: volume 2: análise dos resultados. Inep: 2015

Em relação a escrita, o portal do INEP apresenta apenas os dados referentes ao ano de 2014, pois em 2013, 
a	prova	só	contemplava	o	eixo	de	Leitura.	No	eixo	de	Escrita,	os	níveis	variam	de	1	a	5,	sendo	o	nível	1	aquele	
em que os estudantes apresentam menores habilidades e o nível 5, aquele em que os estudantes consolidaram 
as	habilidades	de	maneira	ideal	conforme	o	previsto	para	o	3º	ano.	A	maioria	das	crianças	atingiu	o	nível	4	
(64%),	grau	em	que	se	compreende	que	escrevem	palavras	com	diferentes	estruturas	silábicas	e	produzem	
texto	de	forma	articulada,	mesmo	omitindo	alguns	elementos	da	narrativa	ou	partes	da	história.	Apesar	de	
ainda	não	ser	o	nível	ideal	(apenas	4%	atingiram	o	nível	5)	é	possível	perceber	uma	evolução	no	nível	de	
escrita. Esse índice revela muito acerca da prática do professor em sala de aula e é um indicador interessante 
para ser avaliado em nível municipal e, também, escolar.

Apesar	de	um	pseudo	“bom	resultado”	no	eixo	de	escrita,	há	ainda	um	número	considerável	de	crianças	
que	se	encontram	no	nível	1	(quase	6%),	composto	aquelas	que,	ainda	não	estão	alfabéticas.	No	nível	2,	há	
14%	de	crianças	que,	apesar	de	apresentarem	uma	escrita	alfabética	quando	a	palavras,	não	produzem	textos	

Níveis Descrição

Nível 1
(até 425 
pontos)

Neste nível, os estudantes provavelmente são capazes de:
– Ler palavras com estrutura silábica canônica, não canônica e, ainda, que alternem sílabas 

canônicas	e	não	canõnicas.

Nível2
(maior 

que 425 
até 525 
pontos)

Além das habilidades descritas no nívbel anterior, os estudantes provavelmente são capazes de:
–	 Localizar	informações	explícitas	em	textos	curtos	como	piada,	parlenda,	poema,	quadrinho,	

fragmentos	de	narrativas	e	de	curiosidade	científica;	em	textos	de	maior	extensão,	quando	a	
informação	está	localizada	na	primeira	linha	do	texto;

–	 Reconhecer	a	finalidade	de	texto,	como	convite,	cartaz,	receita,	bilhete,	anúncio,	com	ou	sem	
apoio de imagem;

–	 Identificar	assunto	de	um	cartaz	apresentado	em	sua	forma	original	e	ainda	em	textos	cujo	
assunto	pode	ser	identificado	no	título	ou	na	primeira	linha;

– Inferir sentido em piada e em história em quadrinhos que articula linguagem verbal e não verbal.

Nível 3
(maior 

que 525 
até 625 
pontos)

Além das habilidades descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:
–	 Localizar	informação	explícita	em	textos	de	maior	extensão,	como	fragmento	de	literatura	

infantil, lenda, cantiga folclórica e poema, quando a informação está localizada no meio ou 
ao	final	do	texto;

–	 Identificar	o	referente	de	um	pronome	pessoal	do	caso	reto	em	textos	como	tirinha	e	poema	
narrativo;

–	 Inferir	 relação	de	causa	e	consequência	em	textos	exclusivamente	verbais	 -	piada,	 fábula,	
fratmentos	de	 textos	de	 literatura	 infantil	e	 texto	de	curiosidade	científica	–	com	base	na	
progressão	textual;	e	em	textos	que	articulam	a	 linguagem	verbal	e	não	verbal	–	 tirinha;	
sentido em história em quadrinhos que articula linguagem verbal e não verbal com vocabulário 
específico	de	 textos	de	divulgação	científica	ou	que	exige	conhecimento	 intertextual	de	
narrativas	infantis;	assunto	de	texto	de	extensão	média	de	divulgação	científica	para	crianças,	
com	base	nos	elementos	que	aparecem	no	 início	do	 texto;	 significado	de	expressão	de	
linguagem	figurada	em	textos,	como	poema	narrativo,	fragmentos	de	literatura	infantil,	de	
curiosidade	científica	e	tirinha.

Nível 4
(maior 

que 625 
pontos)

Além das habilidade descritas nos níveis anteriores, os estudantes provavelmente são capazes de:
–	 Reconhecer	relação	de	tempo	em	texto	verbal	e	participantes	de	um	diálogo	em	entrevista	

ficcional;
–	 Identificar	o	referente	de	pronome	possessivo	em	poema;	o	referente	de	advérbio	de	lugar	

em	reportagem;	o	referente	de	expressão	formada	por	pronome	demonstrativo	em	fragmento	
de	texto	de	divulgação	científica	para	o	público	infantil;

–	 Inferir	sentido	em	fragmento	de	conto;	sentido	de	palavra	em	fragmento	de	texto	de	literatura	
infantil;	assunto	em	texto	de	extensão	média	ou	longa,	considerando	elementos	que	aparecem	
ao	longo	do	texto,	em	gêneros	como	divulgação	científica,	curiosidade	histórica	para	criança	
e	biografia.
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que possibilitem a compreensão por parte do leitor. Ao analisarmos esses dados, notamos que um total de 
20%	de	alunos	finalizaram	o	ciclo	de	alfabetização	sem	a	efetiva	consolidação	das	habilidades	necessárias	
para	esse	ano	do	ciclo	e	se	apresentam	como	sujeitos	em	potencial	para	ampliar	a	taxa	de	reprovação.

Em	se	 tratando	desse	 índice,	em	2014,	a	 reprovação	superou	os	16%.	Há	aqueles	que	compreendem	
de forma equivocada o conceito de progressão continuada, reduzindo-o a uma mera ideia de aprovação 
automática	e	costumam	atribuir	a	esse	fator	o	aumento	do	índice	de	reprovação	no	3º	ano.	Entretanto,	se	
compararmos	com	o	índice	do	ano	anterior,	em	2013	a	reprovação	foi	de	15%,	ou	seja,	há	uma	diferença	
de apenas um ponto percentual entre os dois índices/anos. Os dados revelam que o sistema seriado já 
apresentava	situação	de	falência	e,	por	isso	mesmo,	o	trabalho	com	o	ciclo	ganha	ainda	mais	significado.	
Porém, os resultados de 2014, evidenciam ainda os resquícios da organização seriada, uma vez que é 
exatamente	nesse	ano	que	o	ciclo	é	implantado	e	as	crianças	que	compõem	o	3º	ano,	fizeram	parte	do	regime	
seriado até o ano anterior. É esperado que os resultados de 2016 possam evidenciar o progresso, ou não, dos 
alunos	que	cursaram	o	1º,	2º	e	o	3º	ano	no	ciclo	de	alfabetização,	mas	ainda	não	há	data	de	previsão	para	a	
divulgação desses resultados.

Figura 3 – Interpretação Pedagógica da escala de Escrita na edição da ANA de 2014

Níveis Descrição

Nível 1
(menor que 
350 pontos)

Em relação á escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavelmente 
não as escrevem ou estabelecem algumas correspondências entre as letras grafadas e a 
pauta sonora, porém ainda não escrevem palavras alfabeticamente. Em relação á produção 
de	textos,	os	estudantes	provavelmente	não	escrevem	o	texto	ou	produzem	textos	ilegíveis.	

Nível2
(maior ou 

igual a 350 
e menor que 
450 pontos)

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavel-
mente	as	escrevem	alfabeticamente	com	trocas	ou	omissão	de	letras,	alterações	na	ordem	
das	letras	e	outros	desvios	ortográficos.	Em	relação	à	produção	de	textos,	os	estudantes	
provavelmente	não	escrevem	o	texto	ou	produzem	textos	ilegíveis.

Nível 3
(maior que 
525 até 625 

pontos)

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavelmen-
te	as	escrevem	ortograficamente*	com	estrutura	silábica	consoante-vogal,	apresentando	
alguns	desvios	ortográficos	em	palavras	com	estruturas	silábicas	mais	complexas.	Em	re-
lação	à	produção	de	textos,	provavelmente	escrevem	de	forma	incipiente	ou	inadequada	
ao que foi proposto ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou recursos de substituição 
lexical	e/ou	pontuação	para	estabelecer	articulações	entre	partes	do	texto.	Apresentam	
ainda	grande	quantidade	de	desvios	ortográficos	e	de	segmentação	ao	longo	do	texto.

Nível 4
(maior ou 

igual a 500 
e menor que 
600 pontos)

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavel-
mente	as	escrevem	ortograficamente*	com	diferentes	estruturas	 silábicas.	Em	relação	
à	produção	de	textos,	provavelmente	atendem	à	proposta	de	dar	continuidade	a	uma	
narrativa, embora possam não contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes 
da	história	a	ser	contada.	Articulam	as	partes	do	texto	com	a	utilização	de	conectivos,	
recursos	de	substituição	lexical	e	outros	articuladores,	mas	ainda	cometem	desvios	que	
comprometem parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não utilizar a pontua-
ção	ou	utilizar	os	sinais	de	modo	inadequado.	Além	disso,	o	texto	pode	apresentar	alguns	
desvios	ortográficos	e	de	segmentação	que	não	comprometem	a	compreensão.

Nível 5
(maior ou 

igual a 600 
pontos)

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavel-
mente	as	escrevem	ortograficamente*	com	diferentes	estruturas	 silábicas.	Em	relação	
à	produção	de	textos,	provavelmente	atendem	à	proposta	de	dar	continuidade	a	uma	
narrativa,	evidenciando	uma	situação	central	e	final.	Articulam	as	partes	do	texto	com	
conectivos,	recursos	de	substituição	lexical	e	outros	articuladores	textuais.	Segmentam	
e	escrevem	as	palavras	corretamente,	embora	o	texto	possa	apresentar	alguns	desvios	
ortográficos	e	de	pontuação	que	não	comprometem	a	compreensão.

* De acordo com a ortografia da norma padrão.  
Fonte: ANA: relatório 2013/2014: volume 2: análise dos resultados. Inep: 2015
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A	fim	de	minimizar	as	taxas	de	reprovação,	alcançar	a	meta	cinco	do	Plano	Nacional	de	Educação	e	do	
Plano Municipal de Educação e, principalmente, garantir o direito a educação de qualidade, a rede de ensino 
de	Teixeira	de	Freitas,	com	o	NALFA,	tem	buscado	a	criação	de	diretrizes	que	evidenciem	as	especificidades	
de cada ano do ciclo. Para isso, está sendo considerado a alfabetização e o letramento em todas as áreas do 
conhecimento. A seguir, apresentaremos uma breve análise da organização escolar em ciclo a luz da teoria 
de Bernstein (1996).

Contribuições de uma teoria

Ao estudarmos sobre a implementação da política de ciclos em uma rede de ensino, encontramos na teoria 
de Basil Bernstein8 pressupostos teóricos que nos ajudam a compreender a relação dessa política e a prática 
pedagógica	vivenciada	na	escola.	Basil	Bernstein,	sociólogo	inglês,	tinha	como	foco	de	estudo	as	questões	
relacionadas	ao	currículo,	reprodução	e	transmissão	cultural.	Suas	produções	fazem	relação	entre	os	temas	
citados anteriormente e a organização da sociedade em classes, por isso, conceitos como código, controle, 
identidade cultural aparecem em evidência nos seus trabalhos e nos ajudam a entender a organização da 
escola e a política de ciclos.

Analisando a prática pedagógica, Bernstein apresenta dois campos em que essa prática pode ser associada: 
o que se refere a pedagogia visível e o campo relacionado a pedagogia invisível. Para cada um desses tipos 
de	pedagogia,	o	teórico	estabelece	regras	hierárquicas,	de	sequenciamento	e	criteriais.	A	fim	de	melhor	
estabelecer uma relação entre essas regras, a escola e a prática pedagógica vivenciada na organização dos 
ciclos, apresentaremos a seguir as principais características de cada uma delas. 

Conforme Bernstein (1996, p. 103),
Uma	pedagogia	visível	sempre	[...]	colocará	a	ênfase	no	desempenho	da	criança,	no	texto	que	a	criança	está	

criando	e	no	grau	no	qual	aquele	texto	está	satisfazendo	os	critérios.	Assim,	os	adquirentes	serão	avaliados	
conforme o grau no qual eles satisfazem os critérios. Uma pedagogia visível coloca a ênfase no produto 
externo	da	criança.

É possível inferir que a pedagogia visível tem relação com práticas pedagógicas de origem conservadoras, 
nas quais o resultado da produção do aluno era sempre o mais importante. Esse tipo de prática, também, 
é característico do regime seriado, uma vez que o desempenho é o fator considerado para a promoção ou 
reprovação da criança de uma série para a outra (MAINARDES, 2007).

Acerca	das	regras	estabelecidas	por	Bernstein,	na	pedagogia	visível	é	possível	identificar	que	as	regras	
hierárquicas	 são	consideradas	como	regra	dominante.	 Isso	porque	são	essas	 regras	que	 “estabelecem	
condições	para	a	ordem,	o	caráter	e	os	modos	de	comportamento”	(BERNSTEIN,	1996,	p.	97),	ou	seja,	as	regras	
hierárquicas se traduzem na relação de poder entre os sujeitos que, nesse caso, fazem parte diretamente 
do	processo	de	aprendizagem:	o	professor	e	o	aluno.	Na	pedagogia	visível,	a	regra	hierárquica	é	explícita,	
pois a forma de distribuição de poder é evidente: o professor é o condutor da aprendizagem, dono do saber, 
sua	figura	e	seu	discurso	ganham	papel	central	nesse	processo,	é	ele	quem	estabelece	“o	quê”,	“quando”	e	
“como”	vai	ser	ensinado	e,	além	disso,	todos	os	alunos	são	considerados	de	forma	homogênea	(MAINARDES,	
2007, p. 49). Na outra ponta, temos o aluno como sujeito passivo, a mercê de um ensino repetitivo, no qual o 
principal procedimento para a aprendizagem é a simples memorização.

As	regras	de	sequenciamento	estão	relacionadas	a	quantidade	de	conteúdo	que	o	aluno	precisa	aprender	
em um determinado tempo e em que velocidade essa aprendizagem deve ocorrer (o que chamamos de 

8 Basil Bernstein (1924-2000) foi professor do Instituto de Educação da Universidade de Londres e director da Sociological Research 
Unit, situando-se entre os grandes sociólogos do século 20. Mostrou um constante e muito particular interesse pela educação, 
constituindo as suas ideias a gramática mais avançada para compreender os presentes sistemas educativos e as mudanças que neles 
têm tido lugar. Inspirou muitas gerações de investigadores, educadores e estudantes de todo o mundo, continuando o seu legado a 
modelar a forma como fazemos investigação e como compreendemos o mundo social (Davies 2001, p.1, apud MORAIS, Ana Maria, 
s/a). Disponível em: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/bernstein10.pdf Acesso em: 09.jan.2017.
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compassamento). Segundo Bernstein (1996, p. 99), em uma pedagogia visível as regras de sequenciamento/
compassamento	também	são	explícitas	e	“regulam	o	desenvolvimento	da	criança,	comumente	em	termos	de	
idade.	[...].	Essas	regras	de	sequenciamento	podem	estar	inscritas	em	listagem	de	conteúdos,	em	currículos,	
em regras de comportamento, em regras de prêmio e castigo [...]”.

Sendo	assim,	uma	vez	explícitas,	essas	regras	tornam	claro	para	a	criança	o	que	se	espera	dela	a	cada	
período	escolar	e,	para	tanto,	essas	exigências	também	são	explícitas	no	currículo	escolar.	O	final	de	cada	
um desses períodos costuma ser marcados por rituais de transição traduzidos em formaturas, entrega de 
diplomas,	premiações	ao	aluno	destaque,	medalha	de	honra	ao	mérito,	entre	outras	formas	de	publicitar	a	
conquista dos melhores alunos.

O	último	grupo	de	regras,	Bernstein	denomina	de	regras	criteriais.	Essas	regras,	na	pedagogia	visível,	se	
referem	a	deixar	sempre	de	forma	explícita	e	específica	os	critérios	para	análise	ou	avaliação	de	um	produto	
construído pela criança, ou seja, ela sempre terá conhecimento do que não foi capaz de atingir para chegar 
ao nível esperado da série em que se encontra e, em consequência, ser aprovada. Os critérios de avaliação 
são	bem	definidos	e	tipo	de	avaliação	a	ser	realizada	segue	sempre	uma	mesma	formatação,	a	ênfase	está	
no produto. Nesse caso, a produção ou o desempenho do aluno sempre recebe mais atenção do que o 
processo	vivenciado	por	ele	e,	em	decorrência	disso,	há	estratificação	entre	os	alunos	de	uma	mesma	turma	
ou entre turmas da mesma série, de modo que aquele que conseguiu alcançar os critérios estabelecidos pelo 
professor	/	currículo	recebe	maior	valorização	que	o	outro	aluno	que	foi,	por	motivos	de	diversos,	“menos	
competente” que o colega.

Em contrapartida, de acordo com Bernstein, a pedagogia invisível é composta pelas mesmas regras 
(hierárquicas, sequenciais e criteriais), porém apresentadas ao aluno de forma implícita. Dessa forma, 
a pedagogia invisível tem como centro do processo de aprendizagem a criança, mas o professor tem 
conhecimento	de	 todo	o	processo	de	aprendizagem.	Para	 isso,	 tais	 regras	 “são	conhecidas	apenas	pelo	
transmissor e, nesse sentido, uma prática pedagógica desse tipo é (ao menos inicialmente) invisível para o 
adquirente, essencialmente porque é o adquirente, em vez do transmissor, que parece preencher o espaço 
pedagógico” (BERNSTEIN, 1996, p. 104).

Na pedagogia invisível, o foco do processo pedagógico não é o produto que o aluno produziu, nem há 
preocupação em estabelecer um ranking com o melhor de cada série/ano, ao contrário, seu foco está no 
desenvolvimento de procedimentos e competências de ordem interna relacionados a aspectos cognitivos, 
linguísticos, culturais, sociais e afetivos que são peculiares de cada ser humano. Por esse motivo, Mainardes 
(2007)	considera	que	a	organização	escolar	em	ciclos	apresenta	características	da	pedagogia	invisível	e	a	fim	
de melhor compreendê-la, apresentaremos a seguir a relação que pode ser estabelecida entre essa forma de 
organização escolar e as regras hierárquicas, de sequenciamento e criteriais, segundo a visão desse mesmo autor.

A	primeira	 característica	 apresentada	 na	 Pedagogia	 Invisível	 é	 o	 afrouxamento	 das	 regras	 de	
sequenciamento e compassamento. Essa regra é traduzida pela ampliação do tempo de aprendizagem, 
atributo indispensável ao ciclo de aprendizagem. Na rede municipal de ensino em evidência, apenas os três 
primeiros anos do Ensino Fundamental são organizados em formato de ciclo, e os demais anos cumprem o 
formato seriado regular. A própria premissa de criação do ciclo fundamenta essa ampliação do tempo de 
aprendizagem ao prevê que as crianças tenham três anos para consolidar o processo de alfabetização. Nesse 
ponto, é importante fazer uma ressalva necessária e mal compreendida por parte de muitos professores: 
apesar da ampliação do tempo, tanto a rede municipal, quanto o documento que apresenta os Direitos de 
Aprendizagem	são	claros	quanto	aos	conteúdos	e	habilidades	que	devem	ser	desenvolvidas	a	cada	ano	do	
ciclo. Isso é traduzido por meio dos indicadores de habilidades que referenciam o que precisa ser Introduzir, 
Ampliar e Consolidar em cada ano do ciclo. Dessa maneira, a ideia de laissez-faire, equivocadamente e, talvez, 
intencionalmente,	disseminada	não	encontra	fundamento	legal	para	existir.

A segunda característica estudada por Bernstein e analisada por Mainardes, tem a ver com a implantação 
de critérios mais implícitos no processo de avaliação, ou seja, regras do tipo criteriais. Na rede de ensino em 
Teixeira	de	Freitas	–	BA,	a	avaliação	é	realizada	nos	1º	e	2º	anos	do	ciclo	por	meio	de	um	parecer	descritivo	
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e	no	3º	ano,	além	do	parecer,	há	a	atribuição	de	notas	ao	desempenho	dos	estudantes.	Essa	nota	é	atribuída	
a partir da média que é resultado dos pontos entre os critérios qualitativos e quantitativos estabelecidos 
no	Regimento	Escolar	Unificado	que	atende	a	rede	de	ensino	público	municipal	de	Teixeira	de	Freitas	–	BA.

O parecer descritivo é organizado com uma matriz de descritores de habilidades propostos para cada 
ano	do	ciclo,	agrupados	em	eixos	de	ensino,	no	caso	de	Língua	Portuguesa	temos	a	oralidade,	 leitura,	
produção	de	texto	e	analise	linguística.	Essa	forma	de	avaliação,	de	fato	torna	o	processo	avaliativo	mais	
difuso e dependente do olhar especializado de acompanhamento do professor, isto é, requer do professor 
uma base de conhecimento que lhe oportunize trabalhar o Sistema de Escrita Alfabética (SEA) considerando 
e	contemplando	esses	eixos.	Apesar	dessa	proposta	de	avaliação	a	partir	dos	descritores	de	habilidades	
garantir um olhar ampliado sobre as aprendizagens do aluno, na prática, talvez possa ocorrer uma distorção 
da função dessa matriz (que seria de acompanhamento sistemático da aprendizagem), de forma tornar-se 
um instrumento tão burocrático quanto uma planilha de notas.

Por	fim,	a	terceira	característica	que	Mainardes	(2007)	traz,	se	relaciona	a	regra	hierárquica	apresentada	
por Bernstein. Segundo essa premissa, o aluno na escola em ciclo é o centro do processo de aprendizagem. 
Isso	significa	que	sua	participação	é	ativa	e	intensa,	apesar	de	ser	o	professor	o	profissional	responsável	por	
mediar o processo de aprendizagem. Por isso mesmo, o professor precisa ter clareza do fazer pedagógico 
numa abordagem centrada na criança.

Em nível local, percebemos traços dessa característica no desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem. Entretanto, de uma forma geral, faz-se necessário ampliar os dados da pesquisa para um 
melhor esclarecimento juntos aos professores do potencial de aprendizagem das crianças.

Ao	analisar	essas	três	características,	afrouxamento	das	regras	de	sequenciamento	e	compassamento	
(ampliação do tempo de aprendizagem), regras criteriais (critérios implícitos na avaliação) e regras 
hierárquicas (pedagogia centrada no aluno), podemos inferir que apesar dessa base de conhecimento não 
estar evidente ao professor, essas regras têm sido traduzidas na prática, ainda que de maneira pouco sólida. 
Essa	análise	encontra	justificativa	na	necessidade	de	aprofundamento	teórico	acerca	dessas	regras	e	estudos	
a	fim	de	proporcionar	uma	prática	mais	 intencional.	Apesar	de	estudos	 terem	sido	realizados	 junto	aos	
professores e coordenadores no momento da implantação do ciclo, faz-se necessário um trabalho efetivo 
de continuidade na formação nesse sentido.

Algumas considerações

No	primeiro	momento	desse	texto,	apresentamos	um	breve	conceito	das	habilidades	que	são	previstas	
para	as	crianças	que	cheguem,	ao	final	do	terceiro	ano	do	Ensino	Fundamental,	alfabetizadas.	Identificamos	
que	ler	com	fluência,	ter	domínio	do	Sistema	de	Escrita	Alfabética,	produzir	e	interpretar	textos	escritos	são	
características	de	aprendizagens	para	as	crianças	que	estão	na	fase	final	do	ciclo	de	alfabetização.	Quanto	
a implantação dos ciclos, percebemos que essa é uma forma de organização nova em nível municipal e, 
portanto, as bases da sua implantação ainda estão sendo consolidadas.

A partir dos dados municipais referente a leitura e escrita, aprovação e reprovação no município, vimos 
que	há	avanços	quanto	aos	índices	de	leitura,	mas	o	número	de	crianças	que	não	se	apropriaram	do	Sistema	
de	Escrita	Alfabética	ainda	é	alto	e	carecem	de	intervenção.	Por	fim,	analisamos	a	relação	das	características	
da	Pedagogia	invisível	proposta	por	Bernstein	(1996)	e	o	funcionamento	do	ciclo	em	Teixeira	de	Freitas	–	BA.	
Apesar	de	se	tratar	de	um	funcionamento	em	apenas	dois	anos,	há	indícios	dessas	características	no	contexto	
da organização escolar.

Finalizamos, evidenciando a necessidade da continuidade dos estudos acerca do ciclo de alfabetização. 
Estudos feitos, principalmente, a partir de e com o professor da rede municipal, de forma efetiva, 
proporcionando momentos em que ele seja o gerador dos temas a serem aprofundados. Defendemos essa 
ideia baseados em Mainardes (2007), pois apresenta como um dos pontos negativos quanto ao funcionamento 
do ciclo, a imposição dessa organização por forma de lei, sem um trabalho contínuo de formação.
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É necessário compreender que a organização em ciclo não é o regime seriado com ausência da reprovação. 
Ao contrário, a rede de ensino (gestores, coordenadores e professores) precisa compreender a importância do 
acompanhamento e monitoramento da aprendizagem ao longo do ciclo e, para tanto, a rede tem ofertado 
documentos que já fundamentam essa prática: planilha de descritores de habilidade por ano, construção 
de diretrizes do NALFA, além do documento que apresenta os Direitos de aprendizagem, em nível nacional.

Sabemos que todo trabalho de ruptura com um formato educacional é demorado e necessita de 
intervenção	e	acompanhamento.	O	município	de	Teixeira	de	Freitas	–	BA	tem	vivido	essa	fase	ao	implantar	o	
ciclo e tem demonstrado seriedade e competência ao conduzir o processo, embora ainda temos um caminho 
para avançar nos resultados. Esperemos resultados que para além da melhoria dos índices educacionais, se 
revelem na autonomia e criticidade das crianças e dos professores.
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O Pnaic no contexto das políticas públicas educacionais

Regina Aparecida Correa
Universidade Federal de Ouro Preto – Ufop

Resumo: O presente trabalho, que tem como objetivo analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa,	especialmente	o	eixo	de	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores	no	contexto	das	políticas	
públicas	educacionais,	justifica-se	pela	necessidade	de	desenvolver	um	olhar	mais	crítico	sobre	o	programa,	
analisando	quais	os	objetivos	e	fatores	que	interferiram	na	sua	formulação.	Por	meio	da	pesquisa	bibliográfica	
e da análise documental foi possível analisar os aspectos positivos e complicadores do Pnaic, apontando que 
este	é	mais	um	programa	voltado	para	a	melhoria	da	qualidade	da	educação	básica	pública.
Palavras-chave: Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa.	Política	pública	educacional.	Formação	
continuada.

Introdução

Este trabalho pretende analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, mais 
especificamente	o	eixo	de	 formação	continuada,	um	dos	quatro	eixos	do	programa,	 tendo	como	foco	a	
formação	implementada	em	2013,	primeiro	ano	do	curso,	voltada	para	a	Língua	Portuguesa,	no	contexto	das	
políticas educacionais brasileiras.

O interesse pela pesquisa surgiu nas aulas de Política Educacional, uma das disciplinas obrigatórias do 
Programa de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP-MG, ao discutirmos sobre 
os	diversos	aspectos	que	influenciam	a	formulação	da	política	educacional,	como	a	influência	de	agências	
internacionais,	a	exemplo	do	Banco	Mundial.

Dessa	forma,	a	pesquisa	se	justifica	pela	necessidade	de	desenvolver	um	olhar	mais	crítico	em	relação	
ao Pnaic, observando quais os fatores que mais interferiram em sua formulação e quais os seus objetivos, 
dialogando com pesquisas que discutem o tema e com documentos que o embasam.

Para tanto, a pesquisa realizada é de natureza qualitativa, operacionalizando-se por meio da pesquisa 
bibliográfica,	que	possibilitou	o	diálogo	com	diversos	autores	que	analisam	o	Pacto	no	contexto	da	política	
educacional,	especialmente	no	contexto	das	políticas	de	formação	continuada;	e	da	análise	documental	feita	
a partir dos documentos que dão base legal ao programa e que podem ser acessados na portal do MEC1, assim 
como	de	outros	documentos	que	auxiliam	na	compreensão	dos	objetivos	desta	pesquisa,	como	o	Relatório 
Educação para Todos no Brasil – 2000-2015,	e	o	texto	Educação para Todos: o compromisso de Dakar.

1 Informações referentes ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa podem ser acessadas na página: http://pacto.mec.
gov.br/index.php.
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O Pnaic e as políticas públicas educacionais

O Pnaic é um compromisso assumido entre o governo federal, os estados e municípios, instituído pela 
Portaria	nº	867,	de	4	de	julho	de	2012,	a	fim	de	alfabetizar	as	crianças	até	no	máximo	oito	anos	de	idade,	ao	
final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	avaliando-se	os	resultados	por	meio	de	exame	periódico	específico.

De acordo com o Manual do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: o Brasil do futuro com 
o começo que ele merece,	o	Pacto	está	organizado	em	quatro	eixos:	Formação	Continuada	de	Professores	
Alfabetizadores; Materiais Didáticos, Literatura e Tecnologias Educacionais; Avaliação e; Gestão, Controle e 
Mobilização Social.

O	eixo	de	Formação	Continuada	dos	Professores	Alfabetizadores	foi	estruturado	em	um	curso	presencial	de	
dois anos2, com carga horária de 120 horas3 por ano, baseado no Programa Pró-Letramento4, com encontros 
conduzidos por orientadores de estudo, que são professores das redes de ensino que participam de um curso 
específico	de	200	horas	ministrado	por	universidades	públicas,	perfazendo	momentos	de	estudo	e	atividades	
práticas.

O	eixo	de	Materiais	Didáticos,	Literatura	e	Tecnologias	Educacionais	é	composto	por	 livros	didáticos	
(PNLD) e manuais do professor, obras pedagógicas complementares aos livros didáticos e dicionários de 
Língua Portuguesa (PNLD), jogos pedagógicos voltados para a alfabetização, obras de literatura, obras de 
apoio aos professores, jogos e softwares de apoio à alfabetização.

O	eixo	de	Avaliação	congrega	três	componentes:	avaliações	processuais,	realizadas	pelas	professoras	
alfabetizadoras	e	discutidas	no	curso	de	formação;	Provinha	Brasil,	realizada	no	início	e	no	final	do	2º	ano,	
com um sistema informatizado onde os professores podem inserir os dados e acompanhar o desenvolvimento 
dos alunos; Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA – coordenada pelo INEP e aplicada a alunos do  
3º	ano	do	Ensino	Fundamental.

A	gestão	do	Pacto,	quarto	eixo	do	programa,	 se	dá	por	meio	de	um	Comitê	Gestor	Nacional,	uma	
Coordenação Institucional em cada estado e no Distrito Federal, uma Coordenação Estadual e uma 
Coordenação Municipal. Além destes mecanismos, a gestão do Pacto conta com um sistema de monitoramento 
disponibilizado pelo MEC – SISPACTO –, e com a ênfase no fortalecimento dos conselhos de educação.

As	ações	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa,	em	conformidade	com	a	Portaria	nº	867,	
de 4 de julho de 2012, têm como objetivo: garantir que todos os alunos estejam alfabetizados em Língua 
Portuguesa	e	Matemática	até	o	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental;	 reduzir	a	distorção	 idade-série;	
melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); contribuir para o aperfeiçoamento da 
formação	dos	alfabetizadores	e	construir	propostas	para	a	definição	dos	direitos	de	aprendizagem	nos	três	
primeiros anos do Ensino Fundamental.

O	Pnaic	está	amparado	nos	seguintes	documentos:	Portaria	nº	1.458,	de	14	de	dezembro	de	2012;	Portaria	
nº	90,	de	6	de	fevereiro	de	2013;	Resolução	nº	4,	de	27	de	fevereiro	de	2013	e	Resolução	nº	12,	de	8	de	
maio de 2013, que versam, respectivamente, sobre os critérios para seleção/participação dos formadores, 
orientadores de estudo, professores alfabetizadores, coordenador local, coordenador-geral e adjunto junto 
às	Instituições	de	Ensino	Superior;	definição	do	valor	máximo	das	bolsas	para	os	participantes	da	formação	

2 Merece destaque que, inicialmente o curso previa a formação em dois anos: em 2013, voltada para a Língua Portuguesa, e em 2014, 
voltada para a Matemática. Contudo, de acordo com o Documento Orientador das Ações de Formação Continuada de Professores 
Alfabetizadores em 2015, o Pnaic foi ampliado, estendendo-se para as demais áreas do currículo, com carga horária de 80 horas a 
ser cumprida pelos professores pertencentes às redes de ensino.

3 De acordo com as informações constantes no Documento Orientador das Ações de Formação em 2014, a duração do curso foi ampliada 
para 160 horas, com o intuito de aprofundar e ampliar os temas tratados em 2013, focando a articulação entre diferentes componentes 
curriculares e com ênfase em matemática.

4 O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que tem como 
objetivo a melhoria da qualidade da aprendizagem em leitura e escrita e matemática. Os cursos oferecidos pelo programa de 2006 
a 2013 aconteceram na modalidade semipresencial, com duração de 120 horas, com encontros presenciais conduzidos por tutores e 
atividades individuais. Mais informações sobre o programa podem ser encontradas na página: http://portal.mec.gov.br/pro-letramento.
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no	âmbito	do	Pnaic;	orientações	e	diretrizes	para	o	pagamento	das	bolsas	de	estudo,	responsabilidades	
e	atribuições	dos	agentes	da	formação,	bem	como	a	sua	seleção,	constituição	das	turmas	de	professores	
alfabetizadores,	 pagamento	das	bolsas	 e	fiscalização;	 alteração	de	dispositivos	da	Resolução	nº	 4,	
supracitada,	estabelecendo	orientações	para	o	pagamento	das	bolsas	de	estudo.

Além	destes	documentos,	o	Pacto	está	em	consonância	com	a	Medida	Provisória	nº	586,	de	8	de	novembro	
de	2012,	que	dispõe	sobre	o	apoio	técnico	e	financeiro	da	União	aos	entes	federados	no	âmbito	do	Pnaic,	que	
foi	convertida	depois	na	Lei	nº	12.801,	de	24	de	abril	de	2013;	e	na	Lei	nº	11.273,	de	6	de	fevereiro	de	2006,	que	
autoriza o pagamento de bolsas de estudo e de pesquisa a participantes de programas de formação inicial 
e continuada de professores para a educação básica.

No	contexto	da	política	educacional	brasileira,	o	Pacto	está	em	consonância	com	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	
da	Educação	Nacional,	nº	9.394/1996,	o	Decreto	6.094,	de	24	de	abril	de	2007,	que	dispõe	sobre	o	Plano	de	
Metas	Compromisso	Todos	pela	Educação,	o	Plano	de	Desenvolvimento	da	Educação	e	com	a	Lei	nº	13.005,	
de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE – 2014/2024.

O	Plano	de	Desenvolvimento	da	Educação	–	PDE	–	foi	lançado	oficialmente	em	24	de	abril	de	2007,	simul-
taneamente	ao	Decreto	nº	6.094/2007,	que	versa	sobre	o	Plano	de	Metas	Compromisso	Todos	pela	Educação,	
com o objetivo de reunir, de acordo com o Relatório Educação para Todos no Brasil: 2000-2015,	em	um	único	
documento,	diversas	ações	do	governo	federal.

Para Saviani (2007), o grande responsável pela aceitação positiva do PDE refere-se à questão da 
qualidade da educação, uma vez que foi visto como uma possibilidade de enfrentamento do problema da 
qualidade do ensino das escolas da Educação Básica no Brasil. Nesse sentido, é importante ressaltar que 
para este plano a melhoria da qualidade da Educação Básica está diretamente relacionada à formação 
de professores (BRASIL, 2007, 10).

O Decreto 6.094/2007, que trata do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, é um esforço entre 
a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios visando a melhoria da qualidade da Educação Básica. 
Este Plano, composto por 28 metas que versam sobre variados temas, como a Educação Infantil, Educação 
de	Jovens	e	Adultos,	evasão	e	repetência,	e	plano	de	carreira	e	valorização	dos	profissionais	da	educação,	
prevê	no	inciso	II	do	artigo	2º,	a	alfabetização	das	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade,	verificando	
os	resultados	por	meio	de	exame	periódico	específico.

O	Plano	Nacional	da	Educação,	aprovado	pela	Lei	nº	13.005/2014,	quase	dois	anos	após	a	publicação	da	
Portaria	nº	867/2012,	que	instituiu	o	Pnaic,	previa	em	seu	projeto	de	lei	a	alfabetização	das	crianças	até	os	
oito	anos	de	idade.	Na	lei	aprovada	em	2014,	a	redação	da	meta	foi	modificada	para	“alfabetizar	todas	as	
crianças,	no	máximo,	até	o	final	do	3o (terceiro) ano do Ensino Fundamental”.

Esta meta, a 5 do PNE, conta com sete estratégias que versam sobre estruturação dos processos pedagógicos 
de alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em articulação com estratégias utilizadas na 
pré-escola,	qualificação	e	valorização	dos	professores	alfabetizadores,	com	apoio	pedagógico	específico;	
instituição	de	instrumentos	de	avaliação	nacional	periódicos	e	específicos	para	aferir	a	alfabetização	das	
crianças, e estímulo às escolas para criarem instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando 
medidas	pedagógicas	para	alfabetizar	 todos	os	alunos	até	o	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental;	
disponibilização de tecnologias educacionais para a alfabetização; incentivo ao desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que garantam a alfabetização e melhorem 
o	fluxo	escolar;	apoio	à	alfabetização	de	crianças	do	campo,	quilombolas	e	populações	itinerantes,	com	
produção	de	materiais	didáticos	específicos;	promoção	e	estímulo	à	 formação	 inicial	e	continuada	dos	
professores	para	a	alfabetização	das	crianças;	e	apoio	à	alfabetização	das	pessoas	com	deficiência.

É	possível	perceber	que	há	uma	estreita	ligação	entre	os	objetivos	pretendidos	com	as	ações	do	Pnaic	
e a meta 5 do PNE, bem como as estratégias utilizadas para atingi-la, especialmente no que diz respeito a 
garantir	que	todos	os	alunos	estejam	alfabetizados	até	o	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	à	melhoria	
no	fluxo	escolar	e	à	contribuição	para	a	formação	dos	professores	alfabetizadores.
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De acordo com Lovato (s/d), o Pacto é mais um programa que surgiu no intuito de trazer melhorias na 
alfabetização	das	crianças.	Analisando	o	texto	adotado	pelo	Fórum	Mundial	de	Educação	que	aconteceu	
em Dakar, Senegal, no ano 2000, Educação para Todos: o Compromisso de Dakar, nota-se que melhorar a 
qualidade da Educação Básica, e nela incluída a alfabetização, não é algo recente.

O Fórum Mundial de Dakar reuniu 164 países que se comprometeram em tentar atingir seis metas de 
Educação	para	Todos	até	o	ano	2015.	As	metas	consistem	em:	melhorar	e	expandir	o	cuidado	e	a	educação	
da criança pequena; assegurar que todas as crianças tenham acesso a uma educação primária, obrigatória, 
gratuita e de qualidade até o ano de 2015; assegurar o atendimento das necessidades de aprendizagem de 
todos	os	jovens	e	adultos;	alcançar	melhoria	de	50%	nos	níveis	de	alfabetização	dos	adultos,	garantindo-lhes	
acesso à Educação Básica; eliminar disparidades de gênero, alcançando a igualdade de gênero até 2015, 
garantindo o acesso à educação de boa qualidade às meninas; melhorar todos os aspectos da educação, 
assegurando	excelência	a	todos	e	garantindo	resultados	reconhecidos	e	mensuráveis,	de	forma	especial	na	
alfabetização, na aquisição de conhecimentos matemáticos e habilidades essenciais à vida.

As	metas	acordadas	no	Fórum	Mundial	de	Dakar	orientaram	a	formulação	de	diversas	ações	implementadas	
na política educacional brasileira, como pode ser percebido no Relatório Educação para Todos no Brasil – 
2000-2015, em que são citados os programas e políticas implementados no país desde o ano 2000, bem como 
seus respectivos resultados. Entre eles, são citados: a criação da Rede Nacional de Formação Continuada 
dos	Profissionais	do	Magistério	da	Educação	Básica	Pública	em	2004,	Pró-Letramento,	PNE,	PDE	e	o	Pnaic.

Assim	como	os	compromissos	acordados	em	Dakar	influenciaram	a	política	educacional	brasileira	nos	
últimos	quinze	anos,	outros	fatores	têm	influenciado	a	formulação	de	políticas	educacionais	no	Brasil	e	
no mundo.

Salomão	 (2014)	aponta	que	em	virtude	das	 reestruturações	 sociais	e	das	demandas	do	mundo	do	
trabalho na sociedade capitalista, na perspectiva neoliberal, as políticas educacionais passaram a enfatizar 
o	atendimento	a	todos	os	cidadãos.	Dessa	forma,	com	as	influências	do	processo	de	globalização,	o	sistema	
educacional	passou	a	ter	a	responsabilidade	com	a	formação	profissional.

Neste	contexto,	 segundo	o	autor	supracitado,	 lideranças	mundiais	como	o	Banco	Mundial	e	o	Fundo	
Monetário Internacional passaram a fazer parte de uma ordem mundial de desenvolvimento social e 
educacional,	cujo	olhar	está	voltado	para	a	melhoria	da	qualidade	da	Educação	Básica	pública	e	a	expansão	
de cursos de formação continuada de professores.

No Relatório Educação para Todos no Brasil – 2000-2015,	o	sexto	objetivo	do	compromisso	assumido	em	
Dakar,	referente	à	melhoria	de	todos	os	aspectos	da	qualidade	da	educação,	garantido	excelência	a	todos,	
especialmente no que se refere à alfabetização, aos conhecimentos matemáticos e habilidades essenciais à 
vida,	aparece	como	a	mais	desafiadora	das	metas	assumidas.	O	referido	documento	destaca	a	importância	do	
professor para atingir este objetivo, considerando que estudos sobre sistemas educacionais bem-sucedidos 
são unânimes em apontar a importância destes para a melhoria da qualidade da educação.

Conforme o documento Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica: 
orientações gerais, em 2004, em decorrência da necessidade de articular pesquisa e produção acadêmica à 
formação de professores, foi instituída a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação 
Básica.

De acordo com o Relatório Educação para Todos no Brasil – 2000 – 2015, essa rede, que vem sendo 
constantemente	ampliada	e	aprimorada,	 consiste	em	uma	 série	de	ações	articuladas,	 desenvolvidas	
por	 instituições	públicas	de	Ensino	Superior,	cujo	objetivo	é	contribuir	com	a	melhoria	da	formação	dos	
professores e alunos. O Pró-Letramento é um dos programas que integram a Rede Nacional de Formação 
Continuada de Professores de Educação Básica.

Em	2009,	por	meio	do	Decreto	nº	6.755,	foi	instituída	a	Política	Nacional	de	Formação	de	Profissionais	
do	Magistério	da	Educação	Básica,	que	tem	como	finalidade	organizar	a	formação	inicial	e	continuada	dos	
profissionais	do	magistério	das	redes	públicas	da	Educação	Básica	em	regime	de	colaboração	com	os	Estados,	
o Distrito Federal e os municípios.
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O	Decreto	nº	6.755/2009	apresenta	como	primeiro	objetivo	promover	a	melhoria	na	qualidade	da	
Educação	Básica	pública,	e	como	segundo	objetivo,	apoiar	a	oferta	e	expansão	dos	cursos	de	formação	inicial	
e	continuada	aos	profissionais	do	magistério	pelas	instituições	públicas	de	Ensino	Superior.

Analisando	o	exposto	até	aqui,	especialmente	no	que	se	refere	aos	aspectos	que	tem	influenciado	as	
políticas educacionais, como o compromisso assumido em Dakar, é possível perceber que o Pnaic integra o 
conjunto	de	ações	e	programas	que	têm	sido	formulados	no	intuito	de	garantir	uma	educação	de	qualidade	
a todos, investindo para tanto na formação continuada dos professores.

De	acordo	com	Luz	e	Ferreira	(s/d)	“o	Pacto	é	a	continuação	dos	programas	implementados	durante	o	
Governo Lula (2003-2010) e que trata a relação formação, prática docente e avaliação como estratégica para 
atingir	melhores	resultados	nas	avaliações	nacionais”.

Carvalho	(2014)	afirma	que	o	Pacto	representa	a	continuidade	do	Profa5, implementado no governo de 
Fernando	Henrique	Cardoso,	e	do	Pró-Letramento,	 implementado	no	governo	Lula,	o	que	para	a	autora	
é um aspecto positivo, pois revela a persistência dos esforços federais para a melhoria da qualidade da 
alfabetização,	com	conteúdos	semelhantes	e	a	permanência	de	um	modelo	reflexivo-prático	de	formação.	
A autora aponta ainda outros aspectos positivos do Pnaic.

Os	programas	de	formação	continuada	citados	no	parágrafo	anterior	têm	investido	em	ensinar	conteúdos	
básicos, haja vista que as faculdades de educação não têm cumprido bem o seu papel de formar professores 
para	o	Ensino	Fundamental,	e	de	modo	especial,	para	a	alfabetização.	Há	uma	separação	entre	a	formação	
inicial	e	a	continuada,	sendo	esta	última	melhor	que	a	primeira,	o	que	tem	feito	com	que	a	política	de	formação	
do	Pnaic	seja	bem	recebida	pelos	professores	(CARVALHO,	2014).

Outro aspecto positivo do Pacto seria o fato de que os coordenadores gerais não se preocupam apenas 
em discutir a operacionalização do Pacto nos encontros realizados em Brasília, mas aproveitam a ocasião 
para	discutir	questões	importantes	para	o	Ensino	Fundamental,	como	a	educação	integral,	o	sistema	nacional	
de	avaliação,	os	direitos	de	aprendizagem,	entre	outros	(CARVALHO,	2014).

De	acordo	com	a	Resolução	nº	4	de	27	de	fevereiro	de	2013,	que	estabelece	orientações	e	diretrizes	para	o	
pagamento de bolsas de estudos e pesquisa para a formação continuada de professores no âmbito do Pnaic, 
são pagos aos participantes do programa os seguintes valores: R$ 1.500,00 ao coordenador da IES, R$ 1.400,00 
ao coordenador adjunto da IES, R$ 1.200,00 ao supervisor da IES, 1.100,00 ao formador da IES, R$ 765,00 
ao	orientador	de	estudos	e	ao	coordenador	das	ações	do	Pacto	nos	estados,	Distrito	Federal	e	municípios,	 
e R$ 200,00 aos professores alfabetizadores.

Observando os valores das bolsas pagas aos participantes do Pacto, é possível perceber que os professores 
alfabetizadores recebem a bolsa de menor valor. No entanto, embora seja um valor simbólico, semelhante 
a uma ajuda de custo, a bolsa é considerada por diversos autores como um avanço em relação a programas 
anteriores	(MARINHO	e	BELTRÃO,	2015;	LUZ	e	FERREIRA,	s/d;	SALOMÃO,	2014).

O Pnaic também contribuiu para que os jogos de alfabetização produzidos pelo CEEL e as obras 
complementares do PNLD fossem mais utilizados nas salas de aula, uma vez que, embora estes materiais já 
estivessem nas escolas há um certo tempo, eram pouco manuseados. Estes materiais passaram a fazer parte 
da	rotina	da	aula,	especialmente	por	meio	do	cantinho	da	leitura	(MARINHO;	BELTRÃO,	2015).

A	 troca	de	experiência	entre	os	professores	propiciada	pelo	Pacto	nos	momentos	de	socialização	de	
atividades	desenvolvidas	nas	salas	de	aula	é	um	aspecto	extremamente	importante	do	programa,	haja	vista	
que	este	clima	harmonioso	possibilita	uma	reflexão	intensa	sobre	a	alfabetização	e	o	letramento	(MARINHO;	
BELTRÃO, 2015).

5 De acordo com Moreira e Oliveira (2014), o Profa é um programa de formação continuada de professores alfabetizadores implementado 
entre 2001 e 2002 com o objetivo de estabelecer referências para um modelo de formação continuada de alfabetizadores a partir 
da resolução de situações-problema referentes à prática em sala de aula.
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A	relação	entre	a	escola	básica	e	as	universidades	públicas	é	outro	aspecto	que	merece	destaque.	
Lucio	(2013)	aponta	que	nos	últimos	dez	anos	houve	uma	união	entre	estas	instituições	a	fim	de	construir	
processos	de	formação	docente	e	ensino	inicial	da	leitura	e	escrita,	“inaugurando”	a	relação	entre	o	trabalho	
docente e a pesquisa universitária, uma vez que a formação consiste em uma ação relacional entre sujeitos 
que constroem saberes por meio de sua prática.

Em entrevista ao Jornal Letra A, Eliane Constant Pereira de Souza, professora e coordenadora do Pacto 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro, relata que o diálogo da universidade com as escolas e as cidades 
foi uma grande conquista, uma vez que a relação entre estas foi historicamente tensa, parecendo estar a 
primeira afastada do cotidiano das outras.

Outro ponto que merece ser destacado no Pacto é o avanço em relação às políticas anteriores, 
especialmente ao Pró-Letramento, no que refere à educação inclusiva e à educação do campo, conforme 
aponta Leila Chalub Martins, professora e coordenadora do Pacto na UNB, em entrevista ao Jornal Letra A.

O	Pnaic	possui	um	esquema	de	formação	em	cascata,	em	que	um	grupo	de	profissionais	é	capacitado	
para	em	seguida	capacitar	um	novo	grupo.	Isso	trouxe	novos	atores	para	o	campo	da	formação	continuada,	
os orientadores de estudo/tutores, que se tornam formadores intermediários, cujo lócus de atuação são as 
instâncias estaduais e municipais (LUCIO, 2013).

Esta	estrutura	de	formação	baseada	em	cascata,	embora	envolva	diversos	profissionais	dos	diferentes	
níveis	do	sistema	de	ensino,	apresenta	algumas	dificuldades	na	efetivação	de	conceitos	e	procedimentos	
importantes para a concretização de uma formação continuada com qualidade, haja vista que ensinar a 
ensinar	exige	habilidades	e	estratégias	mais	complexas	que	as	ofertadas	por	estes	cursos	(SALOMÃO,	2014).

Para Carvalho (2014), formar multiplicadores é uma estratégia arriscada, uma vez que na transposição 
da	formação	de	um	grupo	para	o	outro	pode	haver	empobrecimento	ou	supressão	de	conteúdos,	alteração	
na	metodologia,	distorções	ou	adaptações	perversas.	Além	disso,	a	autora	aponta	que	megaprojetos	podem	
ser distorcidos em toda a parte, mas de modo especial nas localidades mais pobres e nas afastadas dos 
grandes centros, que são justamente as que deveriam receber maior atenção.

O Pacto apresenta outros aspectos complicadores. O pouco tempo para elaboração de conceitos nas 
diferentes etapas do programa é um deles. Carvalho (2014), supervisora do Pnaic na Região Litorânea do 
Estado do Rio de Janeiro, ao discutir o desenvolvimento do programa nesta região de fevereiro a agosto 
de	2013,	aponta	que	os	formadores	se	queixavam	do	“pouco	tempo	de	elaboração	para	o	domínio	dos	
conceitos envolvidos na proposta”, como a avaliação, processos metodológicos e planejamento. Já Marinho 
e Beltrão (2015), cuja pesquisa pretende contribuir para a discussão da formação ocorrida em um município 
baiano, relata que os professores alfabetizadores reclamavam que o tempo de duração do curso não era 
suficiente	para	explorar	alguns	conceitos	em	profundidade.

O gigantismo do programa também é outro aspecto que merece ser discutido. Só no ano de 2013, 
estiveram envolvidos com o Pnaic: trezentos e dezessete mil professores alfabetizadores, quinze mil 
orientadores	de	estudo,	cinco	mil	quatrocentos	e	vinte	municípios,	trinta	e	oito	universidades	públicas	
envolvidas nos vinte e seis estados e no Distrito Federal, contando com trinta e cinco cadernos de 
formação	(MOREIRA;	OLIVEIRA,	2014).	Este	número	faz	do	programa	um	megaprojeto,	e	megaprojetos	são	
problemáticos,	pois	“não	é	possível	selecionar	os	conteúdos,	a	metodologia	e	os	materiais	mais	adequados	
para	cada	município.	Algumas	vezes	há	uma	grande	distância	entre	o	que	o	programa	propõe	e	o	que	o	
município	deseja”	(CARVALHO,	2014,	p.	367).

Além	disso,	não	é	possível	ignorar	a	grandiosidade	do	país,	tanto	com	relação	à	sua	extensão	territorial	
quanto	às	diversidades	regionais,	o	que	dificulta	a	elaboração	de	uma	proposta	de	formação	de	professores	
alfabetizadores	em	âmbito	nacional,	haja	vista	a	complexidade	de	se	considerar	a	realidade	local	e	a	
identidade dos sujeitos envolvidos.

Em sua pesquisa, Marinho e Beltrão (2015) apontam que os alfabetizadores pesquisados denunciavam o 
não reconhecimento da cultura local e a identidade cultural da comunidade como forma de universalização 
do processo escolar:
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O não reconhecimento da cultura local, da identidade cultural da comunidade indígena e 

educação no campo, esse campo localizado no litoral, presentes no município, como forma de 

uniformização do processo escolar foi denunciada pelos alfabetizadores, que em resistência a 

esse enquadramento buscavam pensar maneiras de adequar a proposta de formação ao seu con-

texto	de	sala	de	aula,	uma	vez	que	este	não	dialogava	com	a	diversidade	cultural	existente.	Cabe	

ressaltar, que os alfabetizadores veem como sua a tarefa de adequar a proposta de formação a 

sua realidade considerando ser difícil uma proposta que dê conta da diversidade cultural, fato 

que demonstra o ranço de um processo homogeneizador que se mantém distante da realidade 

vivida em suas classes.

De acordo com Lovato (s/d), torna-se necessário abandonar práticas prescritivas de formação continuada, 
que trazem propostas prontas para os professores, dizendo-lhes como devem desenvolver seu trabalho 
docente. A autora aponta ainda que uma formação continuada que possibilite ao professor o estudo e 
reflexão	sobre	a	própria	prática,	a	troca	de	experiências	entre	os	pares,	de	maneira	que	os	professores	se	
tornem	ativos	e	não	meros	executores	de	teorias,	pode	de	fato	contribuir	com	a	construção	de	saberes.

A formação continuada em geral tem sido pensada de maneira vertical, autoritária e impositiva, 
desconsiderando o que os professores têm a dizer sobre seu processo de formação. Aliado a isso, há um 
conjunto de aspectos que quando não pensados na formação, inviabilizam mudanças positivas, como 
programas aligeirados, descontinuidade dos programas em cada nova gestão, falta de tempo para estudo 
incluído	na	jornada	de	trabalho,	falta	de	acompanhamento	das	ações	do	programa,	a	própria	estrutura	
das	escolas	e	as	condições	de	trabalho	(MARINHO	E	BELTRÃO,	2015).

Conforme Lovato (s/d), as políticas de formação continuada no Brasil, em sua maioria, possuem um 
caráter	 compensatório,	 no	 sentido	de	 tentar	dar	 conta	de	questões	que	a	 formação	 inicial	não	deu,	
correlacionando a formação de professores com a qualidade da educação, como se apenas a formação 
do professor fosse dar conta do problema da qualidade da educação.

O Pnaic apresenta ainda um outro aspecto complicador referente à avaliação. Já no primeiro caderno 
de formação voltado para a Língua Portuguesa, Currículo na Alfabetização: concepções e princípios, e ao 
longo dos demais cadernos, é possível perceber uma concepção de avaliação processual, que possibilite 
o	acompanhamento	dos	avanços	e	dificuldades	dos	discentes	para	 intervir,	considerando	o	ritmo	e	as	
especificidades	de	cada	um.	Contudo,	na	contramão	desta	concepção	de	avaliação,	as	avaliações	em	larga	
escala	são	reforçadas,	ao	aprimorar	a	aplicação	da	Provinha	Brasil	e	instituir	uma	avaliação	ao	final	do	
terceiro ano.

Com	relação	ao	exposto	no	parágrafo	anterior,	Eliane	Constant	Pereira	de	Souza,	em	entrevista	ao	
Jornal Letra A,	aponta	que	uma	de	suas	discussões	com	os	outros	coordenadores	do	Pacto	é	a	contradição	
do surgimento de uma avaliação em larga escala, a ANA, ao mesmo tempo em que as universidades lutam 
para discutir a identidade do professor alfabetizador.

Outro	ponto	conflituoso	concernente	às	avaliações	em	larga	escala	é	que	geralmente	os	professores	
tem a impressão de que eles estão sendo investigados, e não o desenvolvimento dos alunos (MOREIRA; 
OLIVEIRA, 2014).

Assim,	a	inserção	de	um	eixo	voltado	para	a	formação	continuada	e	de	outro	voltado	para	a	avaliação	
da	aprendizagem	dos	alunos	em	um	mesmo	programa,	reforçam	o	que	foi	discutido	ao	longo	do	texto,	de	
que o Pnaic está inserido nas políticas educacionais voltadas para a melhoria da qualidade da educação, 
para as quais investir na formação do professor é automaticamente melhorar a qualidade da educação. 
Contudo, conforme ressalta Lovato (s/d), um projeto de melhoria da qualidade da educação não pode se 
basear	apenas	em	políticas	de	formação	continuada	de	professores,	pois	isso	seria	simplificar	e	restringir	
a compreensão do trabalho escolar.
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Considerações finais

Ao	longo	do	texto,	foi	possível	perceber	que	há	a	influência	de	órgãos	internacionais	na	formulação	de	
políticas	públicas	educacionais	brasileiras,	a	exemplo	dos	compromissos	assumidos	em	Dakar,	no	ano	2.000.	
Neste	contexto,	o	Pnaic	é	mais	uma	política	educacional	que	visa	a	melhoria	da	qualidade	da	Educação	
Básica, correlacionando-a com a formação de professores e a avaliação.

Entre	os	aspectos	positivos	do	programa,	podemos	identificar	o	esforço	do	governo	federal	em	garantir	a	
melhoria	da	qualidade	da	alfabetização,	com	conteúdos	semelhantes	e	básicos,	trabalhando	aspectos	muitas	
vezes não contemplados na formação inicial de professores; a possibilidade dos coordenadores do Pacto 
nas	universidades	discutirem	outras	questões	relacionadas	à	Educação	Básica	em	Brasília;	o	pagamento	de	
bolsas de estudo aos professores alfabetizadores, que representa um avanço em relação aos programas 
anteriores, embora o valor pago seja simbólico; movimentação dos jogos de alfabetização produzidos pelo 
CEEL	e	dos	materiais	entregues	pelo	PNLD,	pouco	manuseados	até	então;	a	troca	de	experiência	entre	os	
professores	propiciada	pelos	encontros	de	formação	e	a	relação	de	aproximação	entre	as	universidades	
públicas	e	as	escolas.

Dentre	os	aspectos	complicadores	do	Pnaic	estão	a	dificuldade	de	efetivação	de	conceitos	importantes,	
empobrecimento	ou	supressão	de	conteúdos,	e	adaptações	em	decorrência	do	sistema	de	formação	em	
cascata;	pouco	tempo	para	a	apropriação	dos	conceitos	nas	diversas	etapas	da	formação;	dificuldade	de	
considerar a realidade local e a identidade cultural dos sujeitos em função do gigantismo da proposta; falta 
de	tempo	para	estudos	incluído	na	carga	horária	dos	professores;	falta	de	acompanhamento	das	ações	do	
Pacto,	e	a	extensão	e	aprimoramento	das	avaliações	em	larga	escala.

Diante	do	que	foi	exposto,	torna-se	necessário	analisar	mais	de	perto	a	formação	realizada	por	meio	
do	Pnaic,	ouvindo	os	docentes,	 sujeitos	do	programa,	no	 intuito	de	verificar	como	ele	 se	efetivou	nos	
diferentes	contextos	e	quais	as	implicações	da	participação	neste	para	a	prática	pedagógica	dos	professores	
alfabetizadores.
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Escrever no ciclo de alfabetização: é possível?

Renata Rossi Fiorim Siqueira
Universidade de São Paulo

Resumo: O presente artigo traz uma discussão sobre a presença das práticas de linguagem, em especial as de 
escrita,	em	classes	do	ciclo	de	alfabetização	(1º	ao	3º	ano),	nas	aulas	de	Língua	Portuguesa.	Tem	ainda	o	intuito	
de	mapeá-las,	buscando	depreender	tendências	de	ensino	–	processos,	reflexões	e	a	natureza	das	propostas.
Palavras-chave: Práticas de linguagem. Alfabetização. Propostas de escrita.

Introdução

	 “A	alfabetização	não	é	um	luxo	nem	uma	obrigação;	é	um	direito”.

        Emília Ferreiro

O	presente	artigo	tem	o	objetivo	de	participar	das	discussões	a	respeito	da	presença	de	propostas	de	ensino	
da escrita em classes do ciclo de alfabetização no ensino fundamental. Considera-se aqui que as práticas de 
escrita se coloquem como essenciais para o desenvolvimento pleno da alfabetização do aluno.
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Os dados presentes neste artigo advém de uma análise preliminar de corpus recentemente coletado em 
classes do ciclo de alfabetização de uma escola da rede estadual paulista de ensino.

A alfabetização no cenário brasileiro: os últimos vinte anos

Com	o	início	das	discussões	sobre	os	Parâmetros	Curriculares	Nacionais1 (PCNs) (BRASIL, 1997a) em 
1997, intermediadas pela publicação da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional (LDBEN) em 1996, 
observa-se um movimento nacional em prol da melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, visando 
garantir ao aluno não só a continuidade dos estudos como também a inserção no mercado de trabalho, 
contribuindo	para	que	ele	exerça	plenamente	sua	cidadania.

No	que	diz	respeito	ao	ensino	da	Língua	Portuguesa,	as	discussões	colocadas	pelos	PCNs	deixam	claro	
que	as	práticas	de	produção	textual	se	constituem	como	um	dos	eixos	do	ensino,	articulando-se	à	Análise	e	
Reflexão	sobre	a	Língua,	às	Práticas	de	Leitura	e	à	Linguagem	oral.

Uma década mais tarde, o Conselho Nacional de Educação (CNE) e a Câmara de Educação Básica (CEB) 
publicaram	um	parecer	conjunto	(nº	4/2008),	no	qual	ficou	estabelecido/definido	o	ciclo	de	alfabetização,	
constituído	pelo	1º,	2º	e	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos,	atendendo	crianças	de	seis	a	oito	anos.	
Dentre	as	orientações	a	respeito	desses	três	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental	de	nove	anos,	destaca-se	o	
item 7 do Parecer CNE/CEB 4/2008:

[...]

7 – Os três anos iniciais são importantes para a qualidade da Educação Básica: voltados à alfabe-

tização e ao letramento, é necessário que a ação pedagógica assegure, nesse período, o desen-

volvimento	das	diversas	expressões	e	o	aprendizado	das	áreas	de	conhecimento	estabelecidas	

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. (BRASIL, 2008).

No	ano	de	2010,	o	Conselho	Nacional	de	Educação	publicou	a	Resolução	nº	7,	que	fixa	as	Diretrizes	
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, as quais, por sua vez, articulam-se às 
Diretrizes	Curriculares	Nacionais	Gerais	para	a	Educação	Básica	(DCNEB),	reafirmando	a	necessidade	de	uma	
educação cidadã e uma base curricular comum. Dentre os objetivos dessa etapa do ensino escolar, destaca-se 
“o	desenvolvimento	da	capacidade	de	aprender,	tendo	como	meios	básicos	o	pleno	domínio	da	leitura,	da	
escrita e do cálculo” (BRASIL, 2010).

Diante desse cenário, o Ministério da Educação criou, em 2012, o Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic2),	que	trouxe	em	seu	bojo	iniciativas	de	formação	de	professores	com	base	em	“direitos	
de aprendizagens” dos alunos, enfatizando diferentes conhecimentos e capacidades básicas a serem 
desenvolvidos	pelos	estudantes	para	que	estejam	alfabetizados	até	o	final	do	3º	ano	de	escolaridade,	o	
último	do	ciclo	de	alfabetização3.

O	Pnaic	foi	lançado	pelo	Ministério	da	Educação	em	um	cenário	difícil	para	o	Brasil,	um	país	de	dimensões	
continentais	e	com	desafios	proporcionais	a	essa	magnitude.	Como	parte	integrante	das	ações	do	Pnaic	e	
também do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)4, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 
aplicada	nos	anos	de	2013,	2014	e	2015,	para	alunos	de	3º	ano,	traduziram	a	amplitude	de	tal	desafio.

1 Tomaremos neste artigo, para efeito de marco regulatório, os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1997.
2 A Portaria MEC número 867, de 4 de julho de 2012, institui o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e as ações do Pacto e 

define suas diretrizes gerais.
3 Na perspectiva das redes municipal e estadual de ensino no Estado de São Paulo, o movimento de reorganização dos ciclos foi o mesmo 

quanto aos anos de escolaridade de cada ciclo. Na rede municipal da cidade de São Paulo, o Decreto nº 54.452, de 10 de outubro de 2013 
instituiu, na Secretaria Municipal de Educação, o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento 
da Rede Municipal de Ensino – Mais Educação São Paulo. Por esse programa, o Ensino Fundamental ficou dividido em três ciclos: ciclo de 
alfabetização (do 1º ao 3º ano), ciclo interdisciplinar (do 4º ao 6º ano) e ciclo autoral (do 7º ao 9º ano). A rede estadual paulista, pela 
Resolução SE 73 de 29/12/2014, alterada pela Resolução SE 27 de 26/05/2015, seguindo o mesmo movimento, reorganizou o Ensino 
Fundamental em três ciclos: ciclo de alfabetização (do 1º ao 3º ano), ciclo intermediário (do 4º ao 6º ano) e ciclo final (do 7º ao 9º ano).

4 Cf. a Portaria nº 482 de 7 de junho de 2013, do Ministério da Educação, que dispõe sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica –SAEB.
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Os	resultados	divulgados	pelo	 Instituto	Nacional	de	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	 (INEP),	a	
respeito do desempenho dos alunos em relação à escrita, estão colocados em cinco níveis, dentro de uma 
escala	de	proficiência	que	vai	de	≤	350	a	≥	600	pontos.	Os	níveis	organizam	os	resultados	obtidos	por	meio	
da realização da avaliação dos alunos.

O	desempenho	dos	alunos	em	relação	à	escrita,	ao	final	do	3º	ano,	foi	distribuído	entre	os	cinco	níveis,	
como	demonstra	o	gráfico	a	seguir:

Gráfico 1 – Resultados da ANA em Língua Portuguesa (escrita) em 2014

Fonte: INEP. Diretoria de Avaliação da Educação Básica, Coordenação-Geral do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. 
Apresentação dos resultados da ANA 2013 – 2014 (BRASIL, 2013d).

Em 2014, os resultados apontaram para uma conjuntura preocupante, pois, ao final do ciclo de 
alfabetização,	11,64%	dos	alunos	tiveram	desempenho	relativo	ao	nível	1,	demonstrando	uma	proficiência	
baixa;	15,03%	dos	alunos	ficaram	no	nível	2,	que	corresponde	a	uma	categoria	na	qual	os	alunos	não	escrevem	
textos	legíveis.	Em	suma,	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização,	26,67%	dos	alunos	não	produziram	textos	escritos	
legíveis, demonstrando um resultado alarmante.

Na comparação dos índices brasileiros com os da região Sudeste, os resultados obtidos em 2014 nessa 
região	indicam	um	cenário	um	pouco	mais	promissor:	no	nível	1,5%	de	alunos,	enquanto	que	no	5,	o	mais	
avançado,	20%.

No	ano	de	2014,	por	meio	da	Lei	nº	13.005	de	25	de	junho,	foi	promulgado	o	Plano	Nacional	de	Educação	
(PNE),	figurando	como	uma	Disposição	Transitória	da	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	(Lei	 
nº	9.394/1996),	e	tendo,	como	exigência	constitucional,	uma	periodicidade	decenal.	O	documento	apresentou	
20 metas nacionais, com foco na universalização da educação básica e na melhoria da qualidade de ensino. 
O	PNE	surgiu	como	um	instrumento	que	objetiva	metas	para	desencadear	a	criação	de	políticas	públicas	
nos diversos sistemas de ensino.

A	meta	de	número	5	–	alfabetizar	todas	as	crianças,	no	máximo,	até	o	final	do	3º	(terceiro)	ano	do	Ensino	
Fundamental	–	particularmente,	articula-se	às	ações	que	foram	colocadas	em	prática	pelo	governo	federal	
desde 2013, com o Pnaic e a ANA, situados respectivamente como iniciativas de formação continuada de 
professores	e	como	ações	de	acompanhamento	da	aprendizagem	dos	alunos.

Para cada uma das 20 metas descritas no Documento Referência para o PNE (BRASIL, 2014a), há estratégias 
que têm o intuito de guiar o caminho a ser percorrido para o alcance dos itens estabelecidos. Notadamente, 
uma	estratégia	que	figura	como	essencial	para	o	PNE	e	que	já	estava	presente	em	indicações	na	LDBEN	(cf 
Artigo 26), nos PCNs (1997) e também nas DCNEB (2010) é o estabelecimento de uma Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
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Um movimento para a discussão e construção de uma base nacional comum curricular teve início em 
2014	e,	desde	então,	tem	sido	discutido	amplamente	pela	sociedade	civil	e	por	diversas	instituições. Com 
centralidade	marcada	na	aprendizagem	do	aluno,	a	BNCC	denomina	seus	princípios	como	“direitos	de	
aprendizagem”, localizando o processo de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na área de 
Linguagens	(na	disciplina	Língua	Portuguesa),	no	eixo	de	formação	“Letramentos	e	capacidades	de	aprender”.	
A BNCC concebe a escrita como:

[...]	práticas	de	linguagem	relacionadas	à	interação	e	à	autoria	do	texto	escrito	que	tem	por	fina-

lidades,	por	exemplo,	expressar	a	posição	em	um	artigo	de	opinião,	escrever	um	bilhete,	relatar	

uma	experiência	vivida,	registrar	rotinas	escolares,	regras	e	combinados,	registrar	e	analisar	fatos	

do	cotidiano	em	uma	crônica,	descrever	uma	pesquisa	em	um	relatório,	registrar	ações	e	decisões	

de uma reunião em uma ata, dentre outros. O tratamento das práticas de escrita compreende 

dimensões	interligadas	nas	práticas	de	uso	e	reflexão,	tais	como:

1)	 a	reflexão	sobre	as	situações	sociais	em	que	se	escrevem	textos,	a	valorização	da	escrita	e	a	

ampliação dos conhecimentos sobre as práticas de linguagem nas quais a escrita está presente;

2)	 a	análise	de	gêneros	em	termos	das	situações	nas	quais	são	produzidos	e	dos	enunciadores	

envolvidos;

3)	 a	reflexão	sobre	aspectos	sociodiscursivos,	temáticos,	composicionais	e	estilísticos	dos	gêneros	

a serem produzidos;

4)	 o	desenvolvimento	de	estratégias	de	planejamento,	revisão,	reescrita	e	avaliação	de	textos,	

considerando-se	sua	adequação	aos	contextos	em	que	foram	produzidos	e	o	uso	da	varieda-

de	linguística	apropriada	a	esse	contexto,	os	enunciadores	envolvidos,	o	gênero,	o	suporte,	a	

esfera de circulação e a variedade linguística que se deva/queira acatar;

5) a utilização da reescrita como uma prática indispensável ao desenvolvimento da produção 

textual	escrita;

6)	 a	reflexão	sobre	os	recursos	linguísticos	e	multimodais	empregados	nos	textos,	considerando-se	

as	convenções	da	escrita	e	as	estratégias	discursivas	planejadas	em	função	das	finalidades	

pretendidas;

7)	 o	desenvolvimento	da	autoria,	como	um	conhecimento	proveniente	da	reflexão	sobre	a	própria	

experiência	de	produção	de	textos,	em	variados	gêneros	e	em	diversas	situações	de	produção	

(BRASIL, 2016, pp. 93-94).

A ênfase do currículo recai sobre a ação, com propostas voltadas para práticas de escrita em perspectivas 
reais	 de	 uso,	 em	 situações	 comunicativas	 que	permitam	aos	 alunos	 vivenciar	 a	 autoria	 de	 textos.	 
A	alfabetização,	colocada	com	forte	influência	na	corrente	do	Letramento, apresenta-se arraigada à meta 
de	ter	todos	os	alunos	alfabetizados	ao	final	do	3º	ano.	Ainda	no	ano	de	2016,	espera-se	que,	após	exaustivos	
debates,	o	documento	definitivo	da	BNCC	seja	apresentado.

Notadamente,	ações	de	grandes	proporções	foram	desencadeadas	nas	últimas	duas	décadas.	O	que	se	
constata,	porém,	é	um	caminhar	a	passos	lentos	quando	as	ações	se	traduzem	em	resultados,	ou	seja,	quando	
se	referem	à	aprendizagem	efetiva	dos	alunos	ou	à	erradicação	do	analfabetismo.	Cerca	de	1,8%	de	alunos	
ainda	terminam	os	anos	iniciais	do	Ensino	Fundamental	sem	saber	ler	e	escrever.	Essa	marca	era	de	3,1%	
em	2007	(IBGE,	2007/2014).	A	situação	se	agrava,	quando	o	foco	é	a	taxa	de	analfabetismo	de	pessoas	com	 
15	anos	ou	mais,	que,	em	2014,	estava	em	8,3%.

Os dados indicam que a continuidade da vida escolar não necessariamente garante a aprendizagem. 
Espera-se	que	práticas	pouco	eficientes	para	a	alfabetização	dos	alunos,	como	tarefas	mecânicas,	escrita	
descontextualizada,	leitura	e	escrita	sem	significado	(COLELLO,	2012),	sejam	aos	poucos	substituídas	por	
oportunidades	de	aprendizagem	pela	interação	do	aluno	com	o	objeto	de	ensino	em	sua	mais	fiel	forma,	
para que o aprendiz acesse as culturas do escrito em sua integralidade (FERREIRO, 2013a).
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O ensino da escrita no ciclo de alfabetização: uma investigação

Os	índices	de	baixo	letramento	e	fracasso	escolar	no	Brasil	deixam	os	estudiosos	intrigados	e	ávidos	por	
compreender como o processo de ensino está ocorrendo nas escolas e por que sua efetividade não atinge 
todos	os	alunos.	Essa	inquietação	remete	os	pesquisadores	à	sala	de	aula,	instigando-os	a	refletir	sobre	como	
o movimento de ensino da língua escrita e da leitura está ocorrendo em classes do ciclo de alfabetização 
(ABAURRE,	FIAD	&	MAYRINK-SABINSON,	1997;	FERREIRO,	2009	e	2013a;	SMOLKA,	1999;	ZACCUR,	1999;	
COLELLO, 2012, 2015).

Há	uma	hipótese	de	que,	no	contexto	escolar,	está	presente	nas	propostas	de	ensino	uma	oscilação	
pedagógica	que	pode	dar	origem	a	diferentes	práticas	e	ter	diferentes	implicações	para	as	perspectivas	de	
aprendizagem. Embora os referenciais teóricos e as diretrizes de ensino sejam claros, não se pode dizer que a 
transposição	didática	seja	uma	construção	estável	e	devidamente	assimilada	pelos	professores,	o	que	justifica	
a	necessidade	de	pesquisas	didáticas	capazes	de	melhor	compreender	ou	mapear	as	conquistas	e	os	desafios	
do ensino em classes de alfabetização, bem como a necessidade de propor alternativas.

Tendo como princípio que as práticas de linguagem, em especial a escrita, colocam-se como essenciais 
para	o	desenvolvimento	pleno	da	alfabetização	do	aluno,	o	presente	artigo	traz	algumas	discussões	sobre	a	
presença e a natureza das propostas de escrita em classes do ciclo de alfabetização no ensino fundamental.

Para tanto, foram acompanhadas por uma semana, em uma escola de anos iniciais do ensino fundamental, 
da	rede	pública	estadual	paulista	de	ensino,	uma	classe	de	cada	ano	do	ciclo	de	alfabetização,	as	práticas	
de	escrita	propostas	aos	alunos	e	investigar	como	as	mesmas	se	articulam	com	outros	eixos	do	ensino	da	
Língua Portuguesa.

O acompanhamento dessas classes se deu em agosto de 2016 e foram utilizados dois instrumentos de 
análise:	uma	ficha	de	observações	organizada	a	partir	de	eixos	de	análise	e	um	diário	de	campo	no	qual	se	
pretendeu	registrar	as	observações	gerais.

Os	eixos	de	análise	foram	definidos	a	partir	do	que	se	espera	para	as	propostas	de	ensino,	permitindo	a	
seguinte	classificação	das	atividades:	a	natureza	da	atividade	(oral,	escrita	ou	oral	e	escrita),	a	natureza	da	
demanda (notacional, discursiva ou notacional e discursiva), a natureza linguística (o que, para que e para 
quem) e a natureza interacional (sem interação, interação entre alunos e interação com o professor).
	 a)	 Natureza	da	atividade:	oral,	escrita	ou	oral	e	escrita.	Seguindo	as	recomendações	nos	PCNs	(BRASIL,	

1997b) de que o trabalho com a língua escrita seja tratado em uma dimensão ampla que conjugue 
escrita e oralidade, justamente por entender que o desenvolvimento da língua é um processo integrado.

 b) Natureza da demanda: notacional, discursiva ou notacional e discursiva. Entendendo que a 
aprendizagem da língua, deve atender o polo fechado (o notacional) e o polo aberto (discursivo).

 c) Natureza linguística: o que, para que e para quem. Tomando a língua pela sua natureza dialógica e 
como processo comunicativo.

 d) Natureza interacional: sem interação, interação entre alunos e interação com o professor. Entendendo 
que	a	interação	entre	alunos	e	professores	favorece	as	práticas	reflexivas	e,	ainda,	integram	o	processo	
de aprendizagem, o modo como se organizam as dinâmicas interpessoais em sala de aula são 
fundamentais para a construção das práticas pedagógicas.

A	seleção	dos	eixos	levou	em	conta	a	perspectiva	descrita	por	Geraldi	(2013),	que	retrata	o	trabalho	com	
textos	na	escola	como	essencial,	desde	que	os	textos	sejam	produzidos	na escola e não para a escola. O autor

diferencia	“produção	de	texto”	e	“redação”	que	correspondem,	respectivamente,	à	“produção	feita	

na	escola”	por	um	“aluno-sujeito”	e	à	“produção	feita	para	a	escola”	por	um	“aluno-função”.	O	que	

distancia ambos os modelos é o comprometimento do primeiro com a sua própria palavra e a 

sintonia	pessoal	com	a	formação	discursiva.	Em	função	desses	critérios,	pode-se	afirmar	que,	na	

“produção	de	texto”,	há	tanto	o	esforço	de	reflexão	como	o	de	estabelecimento	de	uma	interlocu-

ção	com	o	eventual	leitor.	No	segundo	caso,	o	“aluno-função”,	fazendo	o	“jogo	da	escola”,	devolve	

a	ela,	por	escrito,	os	esquemas	ditados	pelo	ensino	formal,	com	base	em	fragmentos	de	reflexões	
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e	evocações	desarticuladas.	Trata-se	do	preenchimento	de	um	arcabouço	que,	formalmente,	pode	

até	satisfazer	as	exigências	escolares,	embora,	na	essência,	seja	marcado	pela	anulação	da	palavra	

do	escritor	em	práticas	de	“muito	escrever	e	pouco	dizer”.	(COLELLO	2012,	p.84)

Além	disso,	pensou-se	também	em	contemplar,	eixos	que	atendessem,	ao	mesmo	tempo,	ao	registro	de	
atividades	de	produção	textual	e	ao	de	análise	e	reflexão	sobre	a	língua.

Estudo preliminar dos dados
Em uma análise preliminar, buscou-se contabilizar a frequência com a qual as propostas de escrita foram 

oferecidas aos alunos, no período de uma semana, nas aulas de Língua Portuguesa. Nessa primeira etapa, 
foi possível a realização de uma análise quantitativa da presença dos aspectos estudados, sem a intenção 
de	uma	discussão	detalhada	a	respeito	de	suas	qualidades	(que	foram	registradas	na	ficha	de	observação	e	
que serão analisadas ao longo da pesquisa) ou sua pertinência para o processo de alfabetização, de acordo 
com uma dada concepção de ensino e de aprendizagem.

É	conveniente	resgatar	que	a	escola	observada	está	inserida	na	rede	pública	estadual	de	ensino	de	São	
Paulo e tem em sua matriz curricular5, para o ciclo de alfabetização, 12 (doze) aulas semanais da disciplina 
de Língua Portuguesa. Cada aula tem a duração de 50 (cinquenta) minutos, o que corresponde a 600 minutos 
de aula dessa disciplina em uma semana.

Propostas de escrita
O quadro a seguir apresenta a quantidade de propostas de escrita oferecidas aos alunos.

Quadro 1 – Propostas de escrita oferecidas aos alunos

Dias de observação/
Classe (ano) observada(o)

Número de propostas de escrita
1º ano 2º ano 3º ano

1º	dia 2 1 1
2º	dia 3 4 2
3º	dia 2 1 4
4º	dia 2 2 2
5º	dia 1 2 1
Total 10 10 10

De	acordo	com	o	quadro	1,	os	alunos	de	1º,	2º	e	3º	anos	realizaram	10	atividades	de	escrita	na	semana	
observada.	Notou-se	também	que	a	duração,	em	tempo,	da	atividade,	dependeu	do	grau	de	complexidade	
da	proposta	e	também	do	nível	de	interação	estabelecido,	eixo	de	análise	demonstrado	no	quadro	a	seguir.

Propostas de escrita sem interação
A sala de aula constitui-se como espaço de interação verbal: alunos e professor confrontam-se, por meio 

de	seus	textos,	com	saberes	e	conhecimentos.	Os	tipos	de	interação	esperados	são	professor/alunos	e	alunos/
alunos. Entretanto, parte das atividades observadas neste estudo ocorreu sem nenhuma interação entre os 
envolvidos	na	sala	de	aula	–	professor	e	alunos	–	como	se	destaca	no	Quadro	2:	por	exemplo,	das	atividades	
propostas	no	2º	ano,	40%	ocorreram	sem	interação.

Quadro 2 – Propostas de escrita sem interação

Classe (ano) observada (o) Número de propostas de escrita sem interação

1º	ano 2
2º	ano 4
3º	ano 3

5 Cf. Resolução SE 3, de 16-1-2014: Altera dispositivos da Resolução SE 81, de 16-12- 2011, que estabelece diretrizes para a organização 
curricular do ensino fundamental e do ensino médio nas escolas estaduais. Disponível em: <http://siau.edunet.sp.gov.br/ItemLise/
arquivos/03_14.HTM?Time=08/11/2015%2011:04:41>. Acesso em: 08 nov.2015.
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O caráter pessoal do processo de construção do saber não pode ser concebido sem a interação do sujeito 
com	o	mundo,	isto	é,	sem	as	oportunidades,	experiências	e	contatos	sociais	vivenciados	pelo	sujeito	aprendiz.	
Ainda, segundo Bakhtin,

[...]	a	experiência	discursiva	de	cada	pessoa	se	forma	e	se	desenvolve	em	uma	constate	intera-

ção	com	os	enunciados	individuais	alheios,	essa	experiência	pode	ser	caracterizada,	em	certa	

medidas, como processo de assimilação (mais ou menos criativa) das palavras alheias (e não 

das palavras da língua). Nosso discurso, ou seja, todos os nossos enunciados (inclusive obras 

literárias) estão repletos de palavras alheias de diferentes graus de alteridade ou de assimi-

lação, de diferentes graus de conscientização e de manifestação. As palavras alheias trazem 

sua	própria	expressividade,	seu	tom	apreciativo	que	assimilamos,	elaboramos	e	reacentuamos.	

(BAKHTIN,	2003,	p.	287)

Propostas de escrita de natureza notacional e discursiva

Estudos diversos, que discutem a presença de atividades notacionais e discursivas (ou mistas) em classes 
de	alfabetização,	apontam	a	tendência	para	o	uso	excessivo	de	propostas	de	natureza	notacional.	As	aulas	
observadas	nesta	pesquisa	confirmam	essa	tendência,	em	relação	ao	1º	e	2º	anos.	Já	no	3º	ano,	a	quantidade	
de	atividades	com	 foco	em	questões	notacionais	e/ou	discursivas	é	maior,	 como	 indicam	os	números	
apresentados no Quadro 3,

Quadro 3 – Propostas de escrita de natureza notacional e discursiva

Classe (ano) 
observada(o)

Número de propostas de:

Escrita de natureza 
notacional

Escrita de natureza 
discursiva

Escrita de natureza discursiva
e notacional combinadas

1º ano 6 1 1

2º ano 6 1 2

3º ano 0 2 7

As quantidades apresentadas no Quadro 3 podem indicar uma concepção de ensino e de aprendizagem 
focada apenas quanto ao que se quer escrever (no processo de alfabetização, pensar em quais e quantas 
letras	utilizar	para	se	escrever	uma	palavra,	por	exemplo),	sem	se	colocar	à	mesa,	a	discussão	a	respeito	do	
“como	escrever”,	relacionada	às	questões	discursivas,	indicando	apenas	a	prática	da	“redação”.

Propostas de escrita de natureza linguística

O	último	aspecto	estudado	considerou	a	natureza	linguística	das	propostas	de	escrita	observadas	nas	
três classes. Como quem escreve sempre tem algo a dizer para alguém, reconheceu-se como apropriado 
observar	se	as	práticas	de	linguagem	propostas	na	escola	deixaram	claro	para	os	alunos	a	sua	real	intenção:	
o que estavam escrevendo, por que estavam escrevendo e para que estavam escrevendo. Esses são aspectos 
que	permitem	que	os	alunos	se	“localizem”	na	proposta	e	reconheçam	seu	lugar	na	produção.	Permitem,	
ainda, que a situação comunicativa sugerida seja propriamente utilizada pelo aluno, ou seja, permitem que 
o	aprendiz	tenha	consciência	das	intenções	comunicativas	da	proposta/de	sua	produção	escrita.

O Quadro 4 traz os dados levantados sobre a presença desses aspectos nas atividades observadas:
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Quadro 4 – Propostas de escrita de natureza linguística (o que / por que / para que)

Classe (ano) 
observada(o) 

/ aspectos 
observados

Número de propostas de escrita de natureza linguística

Todos os aspectos (o quê, por quê e para quê) 
contemplados em uma proposta

Nenhum aspecto observado em 
uma proposta

1º	ano 2 8

2º	ano 0 10

3º	ano 1 9

Os	números	apresentados	são	preocupantes,	pois	demonstram	que	a	grande	maioria	das	propostas	de	
escrita	apresentadas	aos	alunos	pode	ter	sido	realizada	de	maneira	mecânica.	“Com	os	olhos	vendados”	e	
“operando	no	escuro”	são	figuras	de	linguagem	que	podem	ser	facilmente	utilizadas	para	descrever	esse	tipo	
de	situação.	Segundo	afirma	Colello,

Pela	imposição	linguística,	a	escrita	escolar	“perdeu”	o	“seu	emissor”	(que	preferiu	sair	da	escola	

ou,	simplesmente,	aprendeu	a	se	calar);	pela	desconsideração	do	caráter	dialógico,	“perdeu”	o	

“destinatário”	e,	com	ele,	a	possibilidade	de	interagir	com	o	outro,	produzindo/negociando	senti-

dos;	pela	fixação	das	formas,	perdeu	a	espontaneidade	e,	com	a	negação	de	suas	possibilidades,	

perdeu,	finalmente,	a	sua	razão	de	ser.	(COLELLO,	2012,	p.	75)

Considerações finais

A escola pode ser um espaço privilegiado para as práticas de linguagem oral e escrita, porém, o 
planejamento de poucas propostas que permitam a realização dessas práticas pode evidenciar que a escola, 
muitas	vezes,	pode	se	negar	a	oferecer	este	espaço.	De	acordo	com	Cagliari	(2009,	p.	87),	“a	escola	é	talvez	
o	único	lugar	onde	se	escreve	muitas	vezes	sem	motivo...Certas	atividades	da	escola	representam	um	puro	
exercício	de	escrever.”
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Provinha Brasil: um instrumento de avaliação 
modelando as práticas de alfabetização

Rosalina Tellis Gonçalves
Secretaria Municipal de Aracruz
Joselma de Souza Mendes Rizzo
Secretaria Municipal de Vitória

Resumo: Este	artigo	tem	por	finalidade	discutir	como	a	organização	da	Provinha Brasil, instituída pelo Ministério 
da	Educação	como	maneira	de	acompanhar,	avaliar	e	contribuir	para	a	melhoria	de	ensino,	vem	influenciando	
as práticas de ensinoaprendizagem, uma vez que tem se constituído referência para elaboração de objetivos 
de	ensino	e	de	materiais	pedagógicos,	por	meio	da	configuração	de	modelos	de	atividades,	de	simulados	ou	
testes	preparatórios,	descaracterizando,	assim,	as	finalidades	apresentadas	pelo	Ministério	da	Educação	para	
a referida prova.
Palavras-chave: Provinha Brasil. Alfabetização. Currículo.

Introdução

Provinha Brasil é um instrumento avaliativo concebido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais	Anísio	Teixeira	(Inep),	autarquia	do	MEC,	instituída	com	a	Portaria	Normativa	nº	10,	de	24	de	
abril de 2007 e disponibilizada para uso das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação.

Por meio da Provinha, têm sido avaliados alunos do segundo ano de escolarização do Ensino fundamental, 
de	acordo	com	o	disposto	no	art.	2º,	 II,	do	Plano	de	Metas	–	Compromisso	Todos	pela	Educação	__,	que	
expressa	a	necessidade	de	alfabetizar	as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	 idade.	Desde	a	sua	
instituição, a Provinha Brasil traz objetivos de diagnosticar para contribuir na melhoria da educação, como 
podemos	confirmar	no	art.	2º	da	citada	Portaria.

Art. 2° A Avaliação de Alfabetização ‘Provinha Brasil’ tem por objetivo:

a) avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais do ensino fundamental;

b) oferecer às redes de ensino um resultado da qualidade do ensino, prevenindo o diagnóstico 

tardio	das	dificuldades	de	aprendizagem;	e

c) concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das desigualdades, em conso-

nância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. (BRASIL, 

Portaria	Normativa,	nº	10,	2007).

Os kits de documentos reiteram que, na Provinha, são avaliadas habilidades relativas à alfabetização e 
ao letramento inicial que se organizam e são descritas em uma Matriz de Referência, organizada de maneira 
que	explicita	o	eixo	avaliado	e	as	habilidades	selecionadas	para	avaliar	o	eixo.	As	habilidades	são	também	
nomeadas	descritores,	por	isso	são	indicadas	na	Matriz	de	Referência	pela	letra	“D”.	Nessa	matriz,	é	destacado	
que alfabetização e letramento são processos a serem desenvolvidos de forma complementar e paralela, de 
modo	a	ressaltar	“[...]	a	alfabetização	como	desenvolvimento	da	compreensão	das	regras	de	funcionamento	
do	sistema	de	escrita	alfabética	e	o	letramento	como	possibilidades	de	uso	e	funções	sociais	da	linguagem	
escrita” (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2010i, p. 9).

Para a elaboração da Provinha, foram consideradas habilidades imprescindíveis para o desenvolvimento 
da	alfabetização	e	do	 letramento	 inicial,	aquelas	que	pudessem	ser	ancoradas	em	cinco	eixos.	Esses	
eixos,	considerados	 fundamentais,	nos	quais	se	agrupam	as	habilidades	avaliadas	pela	Provinha	 são:	1º)	
apropriação	do	sistema	de	escrita;	2º)	leitura;	3º)	escrita;	4º)	compreensão	e	valorização	da	cultura	escrita;	
5º)	desenvolvimento	da	oralidade.
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O	primeiro	eixo	“[...]	trata	da	aquisição	das	regras	que	orientam	a	leitura	e	a	escrita	pelo	sistema	alfabético”	
(INEP;	DAEB;	CGSNAEB,	2008i,	p.	15)	o	que	implica	que	o	educando	venha	a	identificar	desde	as	letras	do	
alfabeto e suas variadas formas de apresentação até as unidades sonoras dos fonemas, bem como das sílabas 
e	suas	representações	gráficas	de	relações	regulares	e	irregulares.

O	segundo	eixo,	a	leitura,	é	apresentado	no	documento	Passo	a	Passo	(INEP;	DAEB;	CGSNAEB,	2009j,	p.	13)	
como	atividade	que	demanda	decodificação	de	palavras	e	textos	de	maneira	a	exigir	do	educando	utilizar-se,	
para tal, de estratégias intuitivas.

Em	relação	ao	terceiro	eixo,	a	escrita,	o	documento	diz,	que	“[...]	vai	além	da	codificação	e	se	traduz	em	
atividade social” (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2008i, p. 15). O documento demarca que, para um escritor competente, 
cabe	“[...]	desenvolver	desde	habilidades	no	nível	da	codificação	de	palavras	formadas	de	sílabas	simples1 

[...]	e	complexas	[...]	até	escrever	frases,	bilhetes	[...]	utilizando	o	princípio	alfabético”	(INEP;	DAEB;	CGSNAEB,	
2009j,	p.	14).	Pela	forma	como	são	caracterizados,	os	eixos	apropriação	do	sistema	de	escrita	e	escrita	não	
apresentam	grandes	variações	entre	ambos.	Ou	seja,	assemelham-se	em	relação	às	suas	proposições	e	se	
complementam.

Com	referência	ao	quarto	eixo,	compreensão	e	valorização	da	cultura	escrita,	o	documento	destaca	que	
este	diz	respeito	“[...]	aos	aspectos	que	permeiam	o	processo	de	alfabetização	e	letramento,	permitindo	o	
conhecimento e a valorização dos modos de produção” (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2009j, p. 14).

A	partir	dos	referidos	eixos,	as	habilidades	foram	agrupadas	na	Matriz	de	Referência,	hierarquizada	por	
níveis	de	dificuldade	que	demarcam	a	elaboração	das	questões	a	serem	avaliadas.

Entretanto,	cabe	ressaltar	que,	devido	às	limitações	impostas	pela	natureza	da	Provinha,	o	eixo	“oralidade”	
não	foi	contemplado	e	o	eixo	“compreensão	e	valorização	da	cultura	escrita”	não	foi	tratado	separadamente	
na Matriz de Referência, mas, de acordo com o documento Passo a Passo (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2009j, p. 
15),	“[...]	as	habilidades	que	o	compõem	permeiam	a	concepção	do	teste,	na	medida	em	que	subjazem	à	
elaboração	das	questões	de	leitura”.	O	eixo	escrita,	em	relação	a	limitações	técnicas	para	a	correção	de	
questões	abertas,	foi	contemplado	somente	nas	edições	dos	testes	1	e	2	de	2008,	de	modo	que,	no	decurso	
de 2009-2012, se alteraram.

As	mudanças	na	eleição	de	descritores	 foram	concretizadas	e,	consequentemente,	as	alterações	no	
quantitativo	de	questões	 foram	efetuadas.	Desse	modo,	a	partir	de	2009,	a	Matriz	de	Referência	ficou	
organizada	de	forma	que	os	testes	da	Provinha	buscassem	atender	às	limitações	técnicas	de	apenas	dois	eixos	
(apropriação do sistema de escrita e leitura), sem abrir mão da concepção de alfabetização e do letramento 
anunciada pelos documentos:

As habilidades constantes na Matriz de Referência estão fundamentadas na concepção de que 

alfabetização e letramento são processos a serem desenvolvidos de forma complementar e pa-

ralela, entendendo-se a alfabetização como o desenvolvimento da compreensão das regras de 

funcionamento do sistema de escrita alfabética e o letramento como as possibilidades de usos 

e	funções	sociais	da	linguagem	escrita,	isto	é,	o	processo	de	inserção	e	participação	dos	sujeitos	

na cultura escrita (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2010i, p. 9).

No	documento	“Caderno do aluno”,	a	organização	estrutural	das	questões	é	estabelecida	por	meio	da	
utilização da Teoria de Resposta ao Item (TRI).2 Essa metodologia permite aplicação da avaliação mais de 
uma vez ao longo do ano, desenvolvendo-se em uma escala padrão de conhecimento, para a efetivação 
operacional de todo o processo avaliativo.

1 O documento aponta que as palavras podem ser formadas por sílabas simples (quando constituídas de consoante-vogal) e/ou sílabas 
complexas (constituídas de consoante-vogal-consoante ou consoante-consoante-vogal, por exemplo).

2 O uso da TRI em avaliações educacionais teve início no Brasil com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) em 1995 e, posterior-
mente, foi implementado também no Exame Nacional de Certificação da Educação de Jovens e Adultos (Encceja), Prova Brasil e Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem). No âmbito internacional, a TRI vem sendo utilizada largamente por diversos países: Estados Unidos, 
França, Holanda, Coreia do Sul, China, sem falar nos países participantes do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).
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De acordo com o documento, a metodologia da TRI possibilita a comparabilidade dos resultados de 
maneira	objetiva,	o	que	dificulta	a	sua	aferição,	dos	mesmos	quando	se	reporta	a	questões	de	cunho	mais	
subjetivo,	como	as	referentes	aos	eixos	que	não	foram	priorizados	pela	Matriz	de	Referência.	Com	isso,	o	
documento sugere que não tendo condição de avaliar o desenvolvimento da oralidade, caberá ao professor 
“[...]	contemplá-lo	no	planejamento	do	ensino	e	 realizar	avaliação	permanente	do	desenvolvimento	das	
crianças” (INEP; DAEB; CGSNAEB, 2010i, p. 11).

Ao	apresentar	uma	argumentação	justificadora	para	a	realização	da	Provinha Brasil, o MEC aponta e 
reforça o caráter de avaliação diagnóstica e instrumento pedagógico inerente à avaliação, uma vez que 
esta visa a

[...] oferecer aos professores e gestores escolares um instrumento que permita acompanhar, avaliar 

e melhorar a qualidade da alfabetização e do letramento inicial oferecido às crianças. A partir 

das	informações	obtidas	pela	avaliação,	os	professores	têm	condições	de	verificar as habilidades 

e deficiências dos estudantes e interferir positivamente no processo de alfabetização, para que 

todas as crianças saibam ler e escrever até os oito anos de idade, uma das metas do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). (MEC, 2012)

A proposição ministerial visa munir com respostas os professores e gestores escolares quanto aos 
resultados da avaliação, de modo que eles os utilizem na reelaboração de suas práticas, ao constatar as 
habilidades	e	deficiências	dos	estudantes	em	relação	à	alfabetização.	A	partir	das	constatações,	com	base	
na Provinha, professores e gestores escolares poderiam propor um ensino de melhor qualidade a todas 
as	crianças	até	a	idade	de	oito	anos	e,	como	pontua	o	documento	“Guia de Correção e interpretação de 
resultados” (INEP; DAEB, 2012d, p. 5),

a) Os alunos poderão ter suas necessidades mais bem atendidas mediante o diagnóstico reali-

zado. Assim espera-se que o seu processo de alfabetização aconteça satisfatoriamente.

b)	 Os	professores	alfabetizadores	poderão	identificar,	de	maneira	sistemática,	as	dificuldades	

de seus alunos, o que possibilitará a reorientação de sua prática, quando necessário. Além 

disso, a leitura e as análises dos instrumentos e dos resultados poderão se constituir em uma 

proveitosa fonte de formação.

c) Os gestores terão mais elementos para o aperfeiçoamento do currículo e para a produção e 

revisão de políticas, como as de formação dos professores alfabetizadores.

A busca pela melhor qualidade	ancorada	em	“verificar	as	habilidades	e	deficiências	dos	estudantes”,	
presente nos princípios teóricos e metodológicos da Provinha Brasil, faz com que se venha a tratar apenas, 
de	acordo	com	o	que	constatou	Schwartz	 (2009,	p.	3),	de	uma	“[...]	avaliação	que	envolve	uma	análise	
interpretativa	do	progresso	das	crianças”,	averiguando	o	perfil	cognitivo	de	tais	sujeitos.

A Provinha Brasil	destaca	a	avaliação	de	conhecimentos	específicos	da	alfabetização	a	partir	de	unidades	
menores	da	 língua,	expondo	as	crianças	a	 fragmentos	de	 sons	e	 letras	em	palavras	 isoladas	e	 frases	
descontextualizadas	e	deixando	de	lado	o	significado	no	contexto,	ao	valorizar	componentes	grafofônicos	
(SCHWARTZ,	2009).

Conforme	enfatizou	a	autora,	uma	avaliação	da	alfabetização	que	se	propõe	diagnóstica	e	pedagógica	
deveria	se	fundamentar	em	princípios	que	contemplem	aspectos	que	“[...]	reflitam	diversas	dimensões	do	
processo	de	alfabetização	e	a	complexidade	que	envolve	a	aprendizagem	da	escrita	para	além	de	um	
processo	de	codificação	e	decodificação	de	sinais	gráficos”	(SCHWARTZ,	2009,	p.	5)	e,	assim,	portanto,	ao	
se	fazer	as	constatações,	possam	estas	ser	privilegiadas	pelos	professores	no	trabalho	de	ensino	de	toda	a	
complexidade	que	envolve	a	aprendizagem	da	escrita.
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Ainda de acordo com Schwartz (2009), a leitura e a escrita são tratadas na Provinha Brasil apenas como 
mera aquisição de uma técnica, dissociadas das diferentes práticas de uso da linguagem escrita na sociedade, 
o que gera a desconsideração à proposição de indissociabilidade entre conhecimentos linguísticos e práticas 
sociais de leitura e de escrita, que, em princípio, fundamentam a proposta de avaliação. Vale destacar que, 
para Schwartz (2009, s/p):

Dentro	dessa	perspectiva,	avaliar	o	que	a	criança	sabe	ler	fica	restrita	a	análise	da	capacidade	

dela reconhecer as letras que constituem um segmento da língua, no caso em questão, a palavra. 

Assim, parece que a avaliação assume que é fácil compreender segmentos menores da língua 

de	forma	descontextualizada,	o	que	pode	permitir	a	compreensão,	por	parte	dos	professores	

alfabetizadores,	de	que	a	forma	gráfica	precede	a	funcionalidade.	Nota-se,	dessa	forma,	uma	

preocupação	maior	com	a	decodificação	da	linguagem	escrita.

Convém, ainda, ressaltar que, de acordo com análise empreendida por Gontijo (2012), é possível constatar 
que, desde a sua implementação, em 2008, a Provinha Brasil passou por mudanças relacionadas com aspectos 
quantitativos.	A	autora	destaca	também	a	limitação	apresentada	pelo	instrumento	em	avaliar	o	eixo	escrita,	
bem como em construir itens com ele associados, pois

[...]	houve	uma	dimi	nuição	no	número	de	instituições	envolvidas	na	elaboração	da	prova	[...],	dos	

eixos	e	dos	descritores	que	organizam	a	Matriz de Referência, dos itens do teste e dos documentos 

que	compõem	o	kit da prova [...] no ano de 2009 [o eixo escrita] essencial no processo de alfabe-

tização foi retirado do documento (GONTIJO, 2012, p. 607, grifos nossos).

Gontijo (2012) analisou o kit de documentos referentes aos anos de 2008-2011, obtendo, a partir de seu 
estudo, indicativos de que o programa de avaliação da alfabetização instituído pelo MEC tem origem em 
organismos internacionais que priorizam a alfabetização como um conjunto de competências autônomas 
que	considera	essa	etapa	da	formação	uma	“liga” necessária para a obtenção de metas.

A Provinha Brasil, fruto	de	toda	uma	“vontade	política”,	que	segue	os	direcionamentos	das	organizações	
internacionais, enfatiza a aprendizagem de unidades abstratas da língua em que a língua/linguagem é tomada 
como	sistema	pronto	e	acabado;	a	leitura	é	entendida	como	decodificação;	o	texto,	apenas	uma	enunciação	
monológica e o instrumento avaliativo apresenta limites quanto à avaliação do eixo escrita. Assim, Gontijo 
(2012) mostrou que a Provinha Brasil	avalia	em	maior	proporção	a	leitura,	justificando	que,	de	acordo	com	os	
documentos apresentados nos kits,	razões	técnicas	levaram	à	limitação	avaliativa	em	relação	ao	eixo escrita. 
Sobre os efeitos dessa ação pedagógica no trabalho com as crianças, a autora alerta que

A	criança	que	é	submetida	ao	teste	faz	um	trabalho	de	identificação	das	unidades	fo	néticas	em	

palavras	e	de	reconhecimento	das	formas	lexicais	(palavras)	e	gramaticais	(deco	dificação	de	

frases	e	pequenos	textos).	Desse	modo,	ela	age	sobre	sua	língua	de	uso	cotidiano	como	se	ela	

fosse uma língua morta [...]. As capacida des e habilidades avaliadas na Provinha Brasil, infeliz-

mente, buscam o silenciamento das con trapalavras dos leitores, vistos como receptores passi-

vos	de	informações.	[...]	é	importante	questionar	como	o	instrumento	pedagógico	e,	portanto,	

educativo, poderá contribuir para a formação de leitores e escritores (GONTIJO, 2012, p. 620).

Fabiana	Zulma	Goulart	Nazário	(2010,	p.	13),	faz	uma	afirmação	semelhante,	pois	de	acordo	com	a	autora,	
“[...]	a	Provinha, uma vez que foi estruturada a partir do Pró-letramento, serviu efetivamente para avaliar as 
capacidades linguísticas de alfabetização propostas pelo programa federal, visando ao desenvolvimento de 
alfabetização e habilidades de letramento, entendendo
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[...]	por	habilidades	de	alfabetização	se	definem	aquelas	que	revelam	o	desenvolvimento	da	

compreensão das regras de funcionamento do sistema de escrita alfabética; e por habilidades 

de	letramento	se	definem	aquelas	que	revelam	o	domínio	de	possibilidades	de	usos	e	funções	

sociais da linguagem escrita e que permitem a inserção e a participação dos sujeitos na cultura 

escrita (NAZÁRIO, 2010, p. 35).

Maia	(2010),	embora	ressalte	as	contribuições	que	uma	avaliação	em	larga	escala,	como	a	Provinha Brasil, 
pode ter no desenvolvimento das práticas escolares, apresenta críticas à Provinha Brasil. Ancorada em Esteban 
(2009),	destaca	o	papel	de	controle	e	o	caráter	classificatório	dos	testes	como	a	Provinha Brasil, ressaltando 
que	esta	“[...]	se	conduz	por	uma	compreensão	reducionista	do	processo	de	alfabetização”	(ESTEBAN,	2009,	
p. 51). Além disso, alerta para os procedimentos utilizados que a desvinculam do cotidiano e reforçam a 
sua	natureza	classificatória.	Assim,	por	um	lado,	denuncia	a	Provinha Brasil como um instrumento que não 
tem dimensão democrática, mas, por outro, reconhece que os docentes utilizam de modo diferenciado os 
testes e os resultados da Provinha Brasil, ao mesmo tempo em que analisam os limites e as possibilidades 
pedagógicas desse instrumento.

Nazário (2010) e Maia (2010), embora reconheçam o caráter diagnóstico e pedagógico da Provinha Brasil, 
assinalam que	“[...]	as	professoras	organizem/desenvolvem	o	trabalho	em	sala	de	aula	da	alfabetização	a	partir	
dos	modelos	[e]	a	matriz	das	avaliações	[...]	se	transforma	em	matriz	de	ensino,	currículo”	(MAIA,	2010,	p.	146).

Dessa forma, os conhecimentos considerados importantes para serem avaliados na Provinha, passam a 
ser	priorizados	também	nas	salas	de	aulas,	ou	seja,	os	aspectos	grafofônicos	da	língua.	As	questões	da	prova,	
fundamentadas na TRI, são utilizadas como bons modelos de atividades a serem trabalhadas nos anos iniciais 
da	alfabetização,	como	se	fossem	a	única	realidade	da	língua,	desconsiderando,	assim,	aspectos	discursivos.

Isso	é	evidenciado	nas	sugestões	apresentadas	por	editoras	de	livros	didáticos	que	elaboram	simulados	
para a Provinha Brasil a serem distribuídos para professores quando da escolha de livros didáticos ou mesmo 
em	sites	divulgados	em	mídias	digitais,	como	podemos	ver	no	exemplo	representado	nas	imagens	que	seguem.

Imagem 1 – Material de divulgação da Editora Moderna
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A imagem mostra a capa do material apresentado por uma editora para monitoramento da aprendizagem 
dos	alunos.	O	material	conta	com	o	auxílio	de	uma	plataforma	digital	onde	professores	e	gestores	podem	
realizar	o	acompanhamento	dos	alunos,	apresenta	informações	sobre	a	Provinha Brasil	e	contém	orientações	
sobre como o professor pode preparar os alunos para a prova, além de trazer a matriz de referência da 
Provinha Brasil.

Em	seguida,	são	apresentadas	orientações	sobre	como	proceder	durante	a	utilização	do	simulado,	da	
mesma forma como acontece nos cadernos de orientação para a aplicação da Provinha, elaborados pelo MEC.

A	 respeito	das	questões	utilizadas	no	 simulado,	 são	 similares	às	questões	da	 referida	prova,	 cujas	
características	apresentamos	anteriormente.	A	única	diferença,	como	revela	a	imagem	2,	é	que,	depois	de	
cada	questão	é	disponibilizado	ao	professor	um	quadro	em	que	são	apresentados	o	nível	de	dificuldade	do	
item,	possíveis	justificativas	para	as	escolhas	das	crianças	e	o	objetivo	da	atividade.

Imagem 2 – Material de divulgação da Editora Moderna – Questão de simulado

É	importante	salientar	que	o	exemplo	ora	apresentado	é	apenas	um,	entre	vários	que	se	propõem	a	preparar	
as crianças para a realização da Provinha Brasil, evidenciando uma preocupação maior com os resultados, em 
detrimento dos processos de ensinoaprendizagem. A Provinha Brasil, que deveria servir às professoras como 
parâmetro para reavaliação do próprio trabalho funcionando como recurso diagnóstico	das	imperfeições	do	
processo de alfabetização e pedagógico na orientação do processo de ensino da alfabetização, de maneira 
a	favorecer	práticas	consonantes	com	uma	conformidade	de	ações	de	alfabetização,	serve	ao	propósito	de	
redefinir	os	objetivos	de	ensino,	modelando	as	práticas	de	alfabetização	no	Brasil.

Palavras finais

A nosso ver, a Provinha Brasil reedita antigos princípios teóricos que fundamentam modos e formas de 
alfabetização historicamente constituídos e restringe a avaliação da alfabetização a parâmetros que levam 
em	conta	aprendizagens	de	relações	grafofônicas	mais	simples	ou	de	aspectos	que	se	referem	à	estrutura	ou	
finalidade	de	textos.	Desse	modo,	consideramos	importante	discutir	sobre	esse	instrumento	de	avaliação,	uma	
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vez	que	ao	servir	como	modelo	para	definição	do	que	deve	ser	priorizado	nos	processos	de	alfabetização,	
especialmente,	no	que	tange	a	conhecimentos	sobre	o	sistema	de	escrita,	leva	a	reduções	de	conhecimentos	
das	 relações	grafofônicas,	desconsiderando	até	mesmo	a	contribuição	dos	estudos	 linguísticos	para	a	
alfabetização, em especial da fonética e da fonologia e desconsidera os processos de produção de sentidos 
ao negligenciar aspectos discursivos no processo de ensinoaprendizagem da língua.
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Resumo: Este	artigo	aborda	o	trabalho	com	diversos	gêneros	textuais	para	o	ensino	da	 língua	materna	
na alfabetização, tendo como proposta analisar a unidade quatro da obra Porta Aberta – letramento e 
alfabetização	–	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	(Anos	Iniciais,	Editora	FTD),	de	modo	a	investigar	como	está	
proposto	o	trabalho	com	os	gêneros,	para	saber	as	contribuições	dos	mesmos	para	as	práticas	discursivas	
dos	alunos	no	processo	de	alfabetização.	O	estudo	de	caráter	bibliográfico	e	documental	revelou	que	o	
trabalho	com	diversos	gêneros	proporciona	 interações	 favoráveis	à	 leitura	e	à	escrita,	possibilitando	o	
conhecimento	dos	textos	que	circulam	socialmente.	O	livro	didático	em	questão	propõe	práticas	voltadas	
para	a	leitura	e	produção	de	textos	e	estudo	da	língua,	de	forma	dinâmica	e	flexível,	reiterando	as	ideias	
de	Marcuschi	(2008),	a	respeito	do	livro	didático,	ao	afirmar	que	o	mesmo	é	suporte	que	comporta	uma	
diversidade de gêneros.
Palavras-chave: Gêneros	textuais.	Alfabetização.	Livro	didático.

Introdução

O estudo ora apresentado tem como objetivo a análise da unidade quatro, do livro didático Porta Aberta: 
letramento e alfabetização das autoras Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança, pertencente ao componente 
curricular	Linguagens	e	Códigos	para	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	do	Programa	Nacional	do	Livro	Didático	
(PNLD), correspondente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Através	de	uma	pesquisa	bibliográfica	e	documental,	o	foco	de	análise	foi	compreender	como	o	livro	
didático Porta Aberta	propõe	o	trabalho	com	a	diversidade	de	textos	na	sala	de	aula,	com	vistas	a	possibilitar	
ao aluno seu desenvolvimento e sua participação nas práticas de linguagens e, consequentemente, a 
apropriação da leitura e da escrita. Para isso, elaboram-se alguns questionamentos: O livro enfatiza trabalho 
com	os	diversos	gêneros	textuais?	Possibilita	a	construção	de	novos	enunciados	pelos	alunos?

Entende-se que o ensino da língua no ciclo de alfabetização não deve se restringir à escrita alfabética, 
os aspectos discursivos devem ser considerados, pois, nessa etapa educacional, a criança precisa participar 
ativamente	de	situações	que	oportunizem	a	escuta	e	a	 fala,	para	que	possa	construir	e	aprimorar	 sua	
linguagem,	a	partir	de	 interações	sociais.	Quanto	mais	precoce	 for	o	contato	com	a	diversidade	textual	
existente,	maiores	serão	as	chances	de	aprimoramento	de	sua	linguagem.

Partindo	dessa	premissa,	o	trabalho	com	gêneros	textuais	apresentado	pelos	Parâmetros	Curriculares	
Nacionais (PCNs) de língua portuguesa (BRASIL, 1997) é tido como forte aliado no processo de ensino e de 
aprendizagem,	porque	sugere	a	utilização	do	texto	como	objeto	de	ensino	para	a	prática	de	leitura	e	para	
a	produção	escrita,	considerando	ainda	o	texto	oral	e	o	escrito	como	a	concretização	de	um	gênero.	Dessa	
forma,	entende-se	que	os	textos	a	serem	utilizados	devem	então	ser	aqueles	que	circulam	socialmente,	para	
que a leitura e a escrita possam de fato ter uma função social.

A	referência	ao	livro	didático,	é	justamente	por	concebê-lo	como	um	dos	avanços	nas	políticas	públicas	
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), sendo um suporte acessível aos professores e alunos, que 
pode	contribuir	significativamente	para	a	dinâmica	da	aula.
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Diante	do	exposto,	este	estudo	aborda	o	processo	de	aprendizagem	da	língua,	as	utilizações	dos	gêneros	
textuais	para	a	construção	da	linguagem	no	ciclo	de	alfabetização	e,	por	fim,	uma	análise	sucinta	da	unidade	
quatro do livro Porta Aberta.

Aprendizagem da língua: breves considerações

A linguagem promove a interação do sujeito com si mesmo, com o outro e com o mundo. É por ela que 
se torna possível estabelecer comunicação, em suas mais variadas formas. Nesse sentido, o estudo da língua 
no	contexto	escolar	deve	se	centrar	em	práticas	que	possibilitem	a	sua	produção	em	situações	de	uso,	tendo	
em	vista	que	se	trata	“[...]	de	valorizar	a	reflexão	sobre	a	língua,	saindo	do	ensino	normativo	para	um	ensino	
mais	reflexivo”	(MARCUSCHI,	2008,	p.	55),	o	que	exige	um	trabalho	voltado	para	o	sentido	que	se	atribui	aos	
enunciados produzidos entre falantes, escritores e leitores.

As	contribuições	de	Marcuschi	(2008)	sobre	o	ensino	da	língua	materna	na	escola	apontam	também	para	
uma	perspectiva	sociointeracionista	de	linguagem,	ou	seja,	é	preciso	considerar	o	contexto	do	enunciado	
e	suas	condições	de	produção	e,	ainda,	proporcionar	meios	que	garantam	a	compreensão	do	aluno	sobre	
o	real	funcionamento	da	língua	em	seu	cotidiano,	em	suas	ações	e	em	suas	diversas	formas	de	interação	
com	a	sociedade.	Para	esse	mesmo	autor	(MARCUSCHI,	2008),	é	possível	ensinar	os	alunos	a	melhorarem	
suas	capacidades	linguísticas	para	que	consigam	escrever	e	falar	adequadamente	em	relação	às	situações	
comunicativas que lhes forem apresentadas e, consequentemente, adquirir habilidades para o uso da língua. 
A	“reflexão	sobre	a	língua”,	mencionada	por	ele,	instaura	a	ideia	de	que	os	textos	que	circulam	na	escola,	de	
preferência, devem possuir características que de alguma maneira levem os estudantes a desenvolverem 
situações	comunicativas,	nas	quais	a	linguagem	a	ser	utilizada	seja	própria	do	sujeito.	O	referido	autor,	ao	
conceituar	a	língua,	explica:

Tomo	a	língua	como	um	sistema	de	práticas	cognitivas	abertas,	flexíveis,	criativas	e	indeterminadas	

quanto à formação ou estrutura. De outro ponto de vista, pode-se dizer que a língua é um sistema 

de práticas sociais e históricas sensíveis à realidade sobre a qual atua, sendo-lhe parcialmente 

prévio	e	parcialmente	dependente	esse	contexto	em	que	situa	(MARCUSCHI,	2008,	p.	61).

Partindo	dessa	afirmação,	o	trabalho	docente	deve	ser	direcionado	pelas	práticas	de	linguagens	oriundas	
do	contexto	para	que	os	interlocutores	possam	interagir	de	forma	real,	e	os	gêneros	textuais	se	materializem	
como	estratégia	para	a	mediação	dessas	práticas,	por	possuírem	abrangência	e	flexibilidade	em	sua	
constituição. Sobre o assunto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa postulam que:

Se	o	objetivo	principal	do	trabalho	de	análise	e	reflexão	sobre	a	língua	é	imprimir	maior	qualidade	

ao	uso	da	linguagem	as	situações	didáticas	devem,	principalmente	nos	primeiros	ciclos,	centrar-se	

em	situações	de	produção	e	interpretação,	como	o	caminho	para	tomar	consciência	e	aprimorar	

o controle sobre a própria produção linguística. (BRASIL, 1997, p. 39)

Essa	ideia	defendida	pelos	PCNs	(1997),	é	apresentada	por	Bakhtin	(2011),	quando	afirma	que	“quanto	
melhor	dominamos	os	gêneros	tanto	mais	livremente	os	empregamos’,	assim	no	contexto	escolar	é	pertinente	
que o trabalho com a linguagem seja norteado por práticas que possibilitem o domínio e a produção de 
textos	diversificados.

Para	Bakhtin	(1997),	os	enunciados	são	elos	na	corrente	discursiva	que	resultam	das	relações	dialógicas	
com outros enunciados, indiscutivelmente representados pela tríade: sujeito do discurso, objeto do discurso 
e interlocutores. Assim, a linguagem é constituída pelo princípio dialógico, representada por discursos orais 
ou escritos. Ainda de acordo com o autor:
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Aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos por enunciados e não 

por	orações	isoladas	e,	menos	ainda,	é	óbvio,	por	palavras	isoladas).	Os	gêneros	do	discurso	

organizam nossa fala da mesma maneira que organizam as formas gramaticais. Aprendemos 

a moldar nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de imediato, bem 

nas	primeiras	palavras,	presentear-lhe	o	gênero,	adivinhar	o	volume	(a	extensão	aproximada	

ao	todo	discursivo).	Se	não	existissem	os	gêneros	do	discurso	e	se	não	os	dominássemos,	se	

tivéssemos que criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivéssemos de construir cada 

um	de	nossos	enunciados,	a	comunicação	verbal	não	seria	possível	(BAKHTIN,	1997,	p.	302).

Dessa forma, o enunciado materializa-se por meio dos gêneros do discurso, que por sua vez possuem uma 
infinidade	de	realizações	e	são	produtos	da	atividade	humana.	Por	caracterizarem-se	como	tal,	são	regidos	
por	relações	dialógicas	que	vão	se	constituindo	ao	longo	da	história.

Segundo	Marcuschi	(2008,	p.	150),	“os	gêneros	são	dinâmicos,	de	complexidade	variável	[...]	produzidos	
historicamente”.	Assim,	o	trabalho	com	os	gêneros	textuais	permite	que	um	mesmo	enunciado	se	concretize	
em diversos gêneros dependendo do suporte em que é encontrado.

Além	disso,	caracterizam-se	como	eventos	textuais	maleáveis,	dinâmicos	e	plásticos:	surgem	emparelhados	
a	necessidades	e	em	atividades	socioculturais,	bem	como	na	relação	com	as	inovações	tecnológicas	e	com	
os meios de comunicação em sociedade.

As	ações	pedagógicas	direcionadas	pelo	trabalho	com	gêneros	textuais	colaboram	positivamente	para	
a	aprendizagem	da	língua	materna	e	possuem	abrangência	significativa	no	que	tange	à	produção	cultural	
e	 ideológica	dos	alunos.	Ao	tratar	das	atividades	textuais	em	sala	de	aula,	Koch	 (1997,	p.31)	enfatiza	
que	“[...]	a	pesquisa	em	linguística	textual	ganha	uma	nova	dimensão:	não	se	trata	mais	de	pesquisar	a	
língua como um sistema autônomo, mas sim o seu funcionamento nos processos comunicativos de uma 
sociedade	concreta”.	Essa	nova	concepção	parte	do	princípio	de	que	um	texto	possui	intenções	formativas	
e comunicativas, devendo ser concebido como objeto de observação, análise e de espaço para os usos 
da língua.

Ainda	segundo	a	autora	(KOCH,	1997,	p.	11),	o	texto	passa	a	ser	compreendido	pelos	linguístas	como	
detentor	de	“propriedades	estruturais	específicas”	e	não	mais	como	uma	sequência	de	sentenças	isoladas.	
Entende-se	então	que	ele	exerce	 funções	diversas	na	sala	de	aula	e,	a	partir	das	reflexões	suscitadas,	o	
aluno	terá	condições	de	compreender	melhor	situações	e	fatos,	podendo	ainda	fazer	leituras	sob	diferentes	
pontos	de	vista.	Para	Koch,	a	interação	do	leitor	com	a	mensagem	que	o	texto	pretende	expressar	resulta	
em desenvolvimento cognitivo.

Outro	ponto	a	ser	observado	é	que	o	trabalho	com	gêneros	textuais	na	escola	rompe	com	práticas	baseadas	
em	leituras	descontextualizadas	e	sem	sentido,	dando	lugar	àquelas	que	possibilitem	o	contato	com	diferentes	
formas	discursivas.	Para	Almeida	(2009,	p.79),	“[...]	os	gêneros	são	formas	de	interação	entre	sujeitos	falantes	
de	uma	mesma	língua”,	possuindo	caráter	social	e	histórico	por	se	constituírem	em	um	contexto	próprio,	
com	finalidade	ou	intenção	de	acordo	com	o	momento	em	que	vivem	os	sujeitos	envolvidos	na	situação	de	
comunicação.

Gêneros textuais, linguagens e alfabetização

O	período	da	alfabetização	exerce	papel	fundamental	na	formação	da	criança,	no	que	diz	respeito	ao	
desenvolvimento	da	linguagem.	Nessa	etapa	educacional	as	percepções	da	criança	com	relação	à	leitura	e	à	
escrita	estão	relacionadas	às	suas	hipóteses	e	suas	interações	sociais.	Nesse	processo,	é	de	grande	relevância	
que a alfabetização desperte não apenas o gosto por ler e escrever, mas também a capacidade de análise, 
de	se	fazerem	inferências,	de	expressar	opinião	sobre	os	textos	abordados	em	sala	de	aula,	etc.
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Nas	discussões	sobre	o	Ensino	Fundamental	de	9	anos,	Batista	(2005)	reforça	que	em	resposta	a	novos	
problemas relacionados ao fracasso da alfabetização, um dos pontos positivos dessa mudança é a ampliação 
do	conceito	de	alfabetização.	No	entanto,	para	ele,	não	basta	dominar	as	habilidades	de	codificação	e	
decodificação	para	estar	alfabetizado,	devendo	o	ensino	se	voltar	para	“[...]	aquele	que	sabe	usar	a	leitura	e	
a	escrita	para	exercer	uma	prática	social	em	que	a	escrita	é	necessária”	(BATISTA,	2005,	p.	49).

Almeida (2009, p. 31), por seu turno, argumenta que a alfabetização precisa ser concebida como um 
processo	de	apropriação	de	muitas	linguagens,	“[...]	uma	apropriação	mais	verdadeira	no	que	se	refere	à	
posse	das	linguagens	do	mundo”.	Diante	dessa	afirmação,	é	possível	pensar	esse	processo	de	uma	maneira	
mais ampla, com o entendimento de ele requer uma atenção especial dos docentes por ser a base para a 
formação	de	futuros	leitores	críticos	e	possíveis	escritores	autônomos.	Como	afirma	Almeida	(2009,	p.	31):

A concepção da alfabetização, enquanto processo de apropriação de diferentes linguagens: escrita, 

matemática, das ciências, das artes, (plásticas) e do movimento (teatro e dança), sem esquecer 

as	mídias	interativas,	terá	como	fundamento	as	concepções	de	conhecimento,	da	aprendizagem	

e do desenvolvimento pelo qual a criança segue rumo às conquistas.

Partindo	dessa	concepção	de	alfabetização,	os	gêneros	textuais,	dentre	outras	possibilidades,	permitem	
que	a	criança	vislumbre	informações	sobre	o	lugar	em	que	vive,	conheça	os	principais	suportes	de	textos,	
instrumentalize	a	escrita	de	cunho	social,	amplie	seu	vocabulário	através	de	textos	lidos	pelo	professor,	
aqueles	presentes	na	sala	de	aula	e	que	circulam	na	sociedade,	bem	como	textos	lidos	por	ela	em	diversos	
momentos. Essa relação, desde os primeiros anos escolares, estimula a produção oral e escrita na perspectiva 
do	letramento	e,	dessa	forma,	oportuniza	a	familiarização	das	crianças	com	a	cultura	escrita,	experiência	que	
as	coloca	em	diferentes	situações	de	linguagem	que	requerem	o	uso	da	língua	para	ler	e	produzir	textos:	os	
eventos de letramento.

Magda Soares esclarece que alfabetização e letramento são processos diferentes, cada um com suas 
especificidades,	porém	interdependentes.	Portanto:

Alfabetizar	e	letrar	são	duas	ações	distintas,	mas	não	inseparáveis,	ao	contrário:	o	ideal	seria	

alfabetizar	letrando,	ou	seja:	ensinar	a	ler	e	escrever	no	contexto	das	práticas	sociais	da	leitura	

e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (SO-

ARES, 1998, p.47).

Ademais, as práticas escolares de alfabetização e letramento ancoram-se no pensamento de que a escrita 
precisa ter função utilitária, de maneira que o aluno perceba que a partir da leitura e da escrita é possível 
socializar	informações	e	compartilhar	conhecimentos	para	a	construção	de	saberes	novos.	Dessa	forma,	a	
finalidade	dos	gêneros	textuais	no	ciclo	de	alfabetização	é	tornar	as	práticas	mais	eficientes,	no	sentido	de	
possibilitar	que	o	professor	alfabetizador	aproxime	cada	vez	mais	a	criança	e	seu	contexto	social,	utilizando	
os	textos	próximos	a	ela.

Conhecendo o livro analisado

O livro didático objeto de análise deste estudo é o Porta Aberta – Letramento e Alfabetização– da editora 
FTD,	edição	renovada,	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental	Anos	Iniciais	(Figura	1),	que	corresponde	à	última	
fase do ciclo de alfabetização. Suas autoras são Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança e essa publicação 
integra o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), triênio 2016, 2017 e 2018.
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Figura 1 – Capa do livro Porta Aberta

Fonte: BRAGANÇA e CARPANEDA (2014)

O livro didático é um material de apoio ao professor que pode contribuir para a dinâmica da aula e 
melhorar as práticas de leitura e de escrita. Marcuschi (2008, p.178) defende que esse recurso é nitidamente 
um suporte que agrupa um conjunto de gêneros e que possui características muito especiais. Sobre esse 
tema,	Marcuschi	(2008,	p.	53)	ressalta	que	já	são	visíveis	as	mudanças	que	se	referem	às	últimas	produções	
de manuais didáticos em função do processo avaliativo ao que são submetidos, avaliação essa desenvolvida 
pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC) por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Entretanto, ainda há muito em se que avançar. Em sala de aula, a utilização do livro didático passa 
pela	mediação	do	educador	e	cabe	a	ele	a	tarefa	de	saber	explorar	esse	material	de	maneira	flexível	para	
enriquecer seu trabalho.

O que revelam as análises?

Ao apresentarem a unidade (Figura 2), as autoras trazem de forma ilustrativa elementos que vão compor 
o	estudo,	fornecendo	informações	de	situações	em	que	se	necessita	anotar,	registrar	datas,	acontecimentos	
marcantes	 e	 horários,	 indicando	que	o	 gênero	a	 ser	 estudado	 será	o	diário	pessoal.	 Propõe	ainda	
questionamentos orais do tipo:

“–	Você	sabe	o	que	é	um	diário	pessoal?	/	–	Para	que	serve?	Você	conhece	algum	livro	em	que	a	história	
é narrada em forma de diário? ” (CARPANEDA e BRAGANÇA, 2014, p. 99).

A respeito da escrita espontânea pelas crianças, Almeida (2009, p. 30) enfatiza ser necessário encorajá-
las	a	fazerem	os	seus	próprios	registros,	para	ele	“isso	irá	provocar	a	ideia	de	que	ele	já	possui	o	poder	da	
escrita”.	Entendendo	a	construção	da	escrita	como	um	processo	cognitivo,	as	experiências	com	a	leitura	e	a	
escrita,	nas	quais	os	educandos	têm	a	oportunidade	de	expressar	seus	enunciados,	são	determinantes	para	
a consolidação do mesmo.
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Figura 2 – Apresentação da unidade

Fonte: CARPANEDA e BRAGANÇA (2014)

Por se tratar de um material didático para o ciclo de alfabetização, a unidade analisada sugere um trabalho 
voltado	para	a	leitura	e	escrita	de	textos	a	partir	dos	enunciados	dos	próprios	alunos.	Conforme	a	figura	3,	as	
atividades	são	organizadas	de	modo	que	a	criança	realize:	leitura,	estudo	do	texto,	reflita	sobre	a	escrita,	faça	
inferências,	participe	de	situações	para	além	do	texto,	onde	são	apresentados	outros	gêneros	com	o	objetivo	
de	propor	o	estudo	da	língua	e,	por	fim,	solicita	uma	produção	textual	como	a	atividade	final.

Figura 3 – Sumário da unidade analisada

Fonte: CARPANEDA e BRAGANÇA (2014)

O	ponto	de	partida	dessa	unidade	é	a	construção	de	enunciados	que	resultarão	em	textos	com	sentido	
para	os	estudantes.	Isso	merece	uma	atenção	especial,	pois,	conforme	Bakhtin	(1997,	p.	282)	“[...]	a	língua	
penetra na vida através de enunciados concretos que a realizam, e é também através de enunciados concretos 
que	a	vida	penetra	na	língua”.	Inicialmente,	pode	parecer	óbvio	propor	que	o	aluno	faça	anotações	de	suas	
atividades diárias, porém tal prática colabora para a percepção de que a escrita é uma forma de registrar o 
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que	se	quer	expressar.	Para	a	criança	em	processo	de	alfabetização,	produzir	textos	com	base	nas	atividades	
do dia a dia , estimula seu pensamento permite o desenvolvimento da linguagem de forma interativa.

O	trabalho	se	inicia	com	sugestão	de	leitura	da	página	de	um	diário	pessoal,	apresentando	um	texto	
escrito	por	uma	criança	de	10	anos	com	letra	cursiva,	conforme	a	figura	4.	Essa	iniciativa	de	certo	modo	torna	
o	momento	de	leitura	interessante,	por	apresentar	um	texto	diferente	do	habitual,	com	linguagem	informal,	
dando ênfase no relato e, além disso, apresenta características na escrita similares as das crianças que estão 
utilizando o livro.

Figura 4 –	Página	do	diário,	texto	sugerido	para	iniciar	as	atividades

Fonte: CARPANEDA e BRAGANÇA (2014)

As	atividades	voltadas	para	a	aprendizagem	do	gênero	 textual	 “diário	pessoal”,	 seguem	de	maneira	
a	levar	a	criança	a	compreender	a	estrutura	que	o	compõe,	sinalizando	bem	o	que	o	diferencia	de	outro	
gênero. Enfatiza também que o diálogo nesse caso acontece entre o autor e o diário, como se fosse uma 
conversa,	desse	modo	é	utilizada	a	linguagem	informal	com	palavras	e	expressões	simples.	Para	Almeida	
(2009,	p.103)	“[...]	o	diário	pessoal	fornece	à	criança	condições	de	produzir	textos	livres	e	pode	proporcionar	
uma	aproximação	maior	com	o	conceito	de	evolução	histórica”,	levando	o	aluno	a	ver	o	registro	como	algo	
que preserva a memória e garante a veracidade dos fatos.

Nesse	sentido,	durante	a	unidade,	 são	apresentadas	diversas	estratégias	para	auxiliar	o	discente	na	
aprendizagem	do	gênero	textual	proposto	e	em	seu	processo	de	construção	de	leitura	e	escrita.

Conforme	já	mencionado,	tratando-se	um	material	para	crianças	já	no	final	do	ciclo	de	alfabetização,	as	
propostas de produção escrita levam em consideração as habilidades pertinentes à fase em que se encontram. 
Elas permitem aos alunos desenvolverem a escrita numa proposta de linguagem simples, ou seja, aquela que 
eles dominam no momento. Essa iniciativa colabora positivamente para produzirem escritas futuras mais 
elaboradas. Nesse sentido, Almeida (2009) enfatiza a importância de considerarmos a alfabetização como 
um processo linguístico e cognitivo, para tanto, o autor coloca que:

A criança deve ser estimulada no processo de alfabetização. As necessidades da leitura e da escrita 

precisam ser criadas não só na sala de aula. A criança precisa perceber que somente pela leitura 

e	pela	escrita	será	possível	determinadas	ações	na	vida.	(ALMEIDA,	2009,	p.	29)
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Partindo	dessa	afirmação,	o	trabalho	com	os	gêneros	textuais	na	alfabetização	permite	que	sejam	criadas	
situações	que	levem	a	criança	ao	contato	com	a	cultura	escrita	fora	da	escola.	Referindo-se	à	obra	analisada,	as	
proposições	de	leitura	e	escrita	são	pensadas	de	modo	a	aproximar	ao	máximo	a	criança	de	seu	contexto	social.

Como formas de avaliação, são apresentados trechos de diferentes gêneros, cuja proposta é que o 
estudante	 identifique	qual	deles	é	um	diário	pessoal.	Em	seguida,	é	solicitado	que	comecem	a	escrever	
um	diário	pessoal,	sugerindo-se	a	leitura	do	livro	“Diário	de	um	gato	assassino”	de	Annie	Fine	(2004)	para	
compreenderem melhor como poderão escrever seu próprio diário.

Partindo	das	discussões	sobre	o	diário	pessoal,	a	proposta	é	conhecer	outros	suportes	em	que	é	possível	
também	a	divulgação	de	textos	próprios.	Assim,	é	citada	a	internet,	um	portador	textual	que	alberga	gêneros	
dos	mais	diversos	formatos,	e	que	possui	um	espaço	favorável	para	divulgar	textos,	imagens	e	vídeos	em	
tempo real.

A	próxima	etapa	é	apresentar	o	que	é	um	Blog,	quais	seus	elementos	de	aproximação	com	o	diário	pessoal	
e	quais	os	diferenciam.	Uma	das	semelhanças	é	que	ambos	narram	situações	reais,	mas,	diferentemente	do	
diário pessoal, os registros de um blog	circulam	por	toda	parte,	tornam-se	públicos,	abertos	para	quem	quiser	
ler, e o leitor torna-se participante e interage com seu autor.

A proposta de trabalho segue com a leitura 2, retomando o gênero diário por meio da apresentação do 
livro	“Diário	de	um	banana”	de	Jeff	Kinney	–	A	verdade	Nua	e	Crua	(2011),	sugerindo	a	leitura	de	um	episódio	
para	a	interpretação	do	texto,	com	o	objetivo	de	identificar	personagens,	autor	e	ideia	central.	Posteriormente,	
a	indicação	é	que	os	alunos	escrevam	uma	página	de	um	diário	fictício,	em	que	os	personagens	sejam	outros	
e eles sejam os autores. Para isso, um ponto relevante a se ressaltar é o fato da autocorreção e releitura 
das	produções	uns	para	os	outros	e	para	o	professor.	A	presença	de	outros	gêneros	(quadrinhas,	tirinhas,	
biografia,	listas,	cartaz)	na	unidade	analisada	objetiva-se	ao	exercício	de	conhecer	a	função	e	as	situações	
de uso desses gêneros.

Como	produto	final,	solicita-se	que	os	alunos	escrevam	uma	página	de	um	blog	fictício,	podendo	construir	
sua página de forma ilustrativa.

O	fato	de	planejar	a	escrita	de	textos	próprios,	seguindo	etapas	e	proporcionando	releitura,	correção	
e	algumas	estratégias	para	a	organização	de	um	produto	final,	sobretudo	na	escrita	de	um	gênero,	estão	
de	acordo	com	os	PCNs	no	que	toca	a	abordagem	de	práticas	de	produção	de	texto	e	as	qualidades	de	um	
escritor competente:

Ao produzir um discurso, conhecendo as possibilidades que estão postas culturalmente, sabe 
selecionar o gênero no qual seu discurso se realizará escolhendo aquele que for apropriado a 
seus objetivos e à circunstância enunciativa em questão [...]. É alguém que planeja o discurso e 
consequentemente	o	texto	em	função	de	seu	objetivo	e	do	leitor	a	que	se	destina,	sem	descon-
siderar	as	características	específicas	do	gênero	(BRASIL,1997,	p.65).

Questões da língua de acordo com a abordagem do livro Porta Aberta

Após	as	atividades	de	leitura	e	das	discussões	orais	sobre	o	diário	pessoal	e	o	blog,	o	livro	propõe	o	estudo	
da	língua	e	a	reflexão	sobre	a	escrita,	com	o	direcionamento	para	elementos	morfológicos	e	gramaticais,	
como:	flexão	dos	substantivos,	ortografia,	emprego	de	acentos	e	sílaba	tônica.	As	palavras	destacadas	para	
estudo da língua são retiradas dos trechos de um diário pessoal apresentado aos alunos: o diário de Luíza e 
de	outros,	como	quadrinhas,	cantigas	de	roda	e	tirinhas.	A	realização	desse	trabalho	de	forma	contextualizada	
rompe com as práticas centradas apenas na análise de forma técnica e formal dos aspectos gramaticais e 
morfológicos	da	língua.	Em	suas	abordagens	sobre	o	estudo	da	língua,	Marcuschi	(2008,	p.	57)	afirma	que	“	a	
gramática tem uma função sociocognitiva relevante, desde que entendida como ferramenta que permita uma 
melhor atuação comunicativa. Dessa forma, compreende-se então, que o trabalho na sala de aula precisa ser 
voltado para as práticas de linguagens produzidas a partir da interação social dos alunos com a diversidade 
de	textos	existentes.	Marcushi	(2008,	p.	57)	enfatiza	que	“o	falante	de	uma	língua	deve	fazer-se	entender	e	
não	explicar	o	que	está	fazendo	com	a	língua.	”
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Em	suma,	as	análises	que	nos	foram	possíveis	neste	estudo,	possibilitaram	reflexões	importantes	quanto	ao	
trabalho	com	os	gêneros	textuais	por	explicitar	a	importância	do	dizer	do	aluno	nas	situações	comunicativas	
para	a	produção	textual	oral	e	escrita.

Considerações finais

O	ensino	da	língua	materna	vem	passando	por	mudanças	positivas	no	contexto	escolar,	no	que	se	refere	à	
reflexão	quanto	aos	usos	da	língua	como	prática	social.	As	proposições	dos	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	
(BRASIL,	1997),	a	respeito	da	utilização	dos	gêneros	textuais	como	objetos	de	ensino,	sinalizam	os	primeiros	
avanços	nas	práticas	dos	educadores	em	relação	ao	uso	de	textos	em	sala	de	aula.	Vale	abordar	aqui,	que	
embora esse documento tenha chegado ao conhecimento dos professores a quase duas décadas, ao discutir 
as	propostas	do	mesmo	no	contexto	escolar,	muitas	das	questões	abordadas	ainda	são	atuais	e	necessitam	
ser revisitadas.

O	Programa	Nacional	do	Livro	Didático	(PNLD),	tem	passado	por	avaliações	sistemáticas	objetivando	
selecionar	apenas	as	publicações	que	atendam	os	critérios	estabelecidos	pelo	Ministério	da	Educação	(MEC).	
Um	ponto	bastante	positivo	é	que,	nos	últimos	5	anos,	o	professor	pode	fazer	a	escolha	do	material	que	mais	
se	aproxima	da	realidade	da	escola	em	que	atua.	Dessa	forma,	o	livro	didático	requer	conhecimento	por	parte	
do docente para sua efetiva utilização e se constitui como uma das ferramentas que poderão enriquecer e 
muito o trabalho do educador.

Sobre o objeto deste estudo, o livro Porta Aberta – Alfabetização e Letramento é bastante atual, uma 
vez que se trata de uma obra que corresponde ao triênio de 2016, 2017 e 2018. Referindo-nos à unidade 4 
(CARPANEDA; BRAGANÇA, 2014, p. 98-125), esta apresenta uma proposta que é integradora para o ensino da 
língua,	centrada	na	construção	de	enunciados	pelos	alunos	em	situações	reais,	que	se	converterão	em	gêneros	
do	discurso.	Observou-se	ainda	a	presença	de	outros	gêneros	textuais,	como:	blog, listas, agendas e cartazes.

Destaca-se ainda que o material didático analisado está adequado com as capacidades da alfabetização. 
Isso	porque	os	anos	iniciais	é	sem	dúvida	o	momento	em	que	as	crianças	necessitam	de	um	vasto	repertório	
de	textos	orais	e	escritos	para	que	possam	vencer	suas	dificuldades	no	processo	de	aprendizagem	da	leitura	
e	da	escrita	e	do	uso	da	língua.	Dessa	forma,	o	trabalho	com	os	gêneros	textuais	nesse	ciclo	é	relevante,	
por permitir às crianças o acesso a diferentes formas discursivas, colaborando ainda para o rompimento de 
práticas	centradas	apenas	na	decodificação.

Assim,	este	estudo	permitiu	uma	reflexão	importante	acerca	da	utilização	do	livro	didático,	sobre	o	uso	
dos	gêneros	textuais	e	sobre	a	importância	no	contexto	da	alfabetização.
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Resumo: Este	trabalho	tem	como	objetivo	compreender	as	concepções	de	alfabetização	e	letramento	do	
Programa de Reforma Curricular da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (2013) no Ciclo de Alfabetização 
(CA) diante de um cenário de troca de gestão governamental paulistana. As reformas indicam mudanças no 
currículo e realizam uma política manifestando discursos ideológicos de acordo com os atores participantes. 
Então,	propõe-se	entender	as	diretrizes	do	documento	referência	de	reforma	curricular	do	município	no	
âmbito	da	alfabetização	e	 letramento;	 levantar	as	concepções	 inferidas	nos	documentos	nacionais	que	
destacam os Direitos de Aprendizagem e relacioná-las ao documento municipal. Realizou-se uma análise 
documental	para	explorar	os	discursos	sobre	alfabetização	e	letramento.	Percebe-se	que	a	reforma	municipal	
adota a alfabetização na perspectiva do letramento, bem como apontam os documentos nacionais e o 
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) como base para a reorganização do currículo da 
Secretaria Municipal de Educação.
Palavras-chave: Alfabetização e letramento. Reformas curriculares. Rede Municipal de Ensino de São Paulo.

Introdução

Nos documentos curriculares que designam reformas é constante perceber o discurso de inovação e 
mudança. Podem apontar as reformas como a solução das problemáticas na educação e na transformação 
da realidade ou um projeto político de progresso para a melhoria das vivências por meio da voz dos 
reformadores como dito de verdade. Diante disso, considera-se que a ação de reformar os sistemas educativos 
e	os	programas	exigem	um	leque	de	ações	em	determinado	espaço	de	tempo,	tendo	que	planejar	as	políticas	
educacionais para sua efetivação, ou seja, as reformas são um modo de realizar política (SACRISTÁN, 1998).

Entende-se	que	as	políticas	educacionais	propõem	as	 reformas	educativas/curriculares	pautadas	no	
discurso	de	melhoria.	Porém,	as	problematizações	para	as	mudanças	não	são	discutidas	efetivamente	no	
“chão	da	escola”,	apenas	implantadas	pelas	ações	governamentais.

A mudança de gestão de governo faz com que reformas, principalmente de currículo, transpareçam, 
pois	há	a	intenção	de	legitimar	novas	ideias	e	até	desqualificar	as	concepções	anteriores	que	muitas	vezes	
não	foram	consolidadas	tendo	como	consequência	um	hibrido	de	conceitos.	Destaca-se	que	as	“políticas	de	
currículo	têm	se	caracterizado	como	programas	de	governo	[...]	com	início	e	fim	determinados	pelos	mandatos.	
Falta tempo para sua implantação e consolidação no espaço de um governo, acarretando descontinuidade 
administrativa	e	pedagógica”	(DOMINGUES,	TOSCHI,	OLIVEIRA,	2000,	p.	64).

Apesar	dos	documentos	curriculares	serem	prescritivos	podem	sofrer	recriações	e	recontextualizações	
por diferentes agentes da esfera educacional, principalmente, pelos professores. Quando há uma inclinação 
para	as	ações	da	escola	ocorre	um	sentido	para	as	políticas	curriculares,	mas	caso	haja	a	desconsideração	
desses	rumos	que	podem	ser	produzidos	pelas	instituições	escolares,	mais	fechado	e	prescritivo	o	currículo	
se torna (LOPES, 2004).

Considerando os aspectos da reforma curricular ser uma ação de mudança e uma realização de 
política que engloba a questão da alteração de gestão governamental, na Prefeitura de São Paulo 
em	2013,	 assumiu	o	prefeito	Fernando	Haddad	que	 realizou	a	 composição	da	equipe	da	Secretaria	
Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP) liderada por César Callegari. Em outubro de 2013, depois 
de	um	movimento	de	publicação	de	Notas	Técnicas	para	consulta	pública	entre	agosto	e	setembro	e	a	
sistematização dessa consulta, publicou-se o documento referência intitulado Programa de Reorganização 
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Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo (2013), 
tratando	sobre	o	“conjunto	de	temas	concernentes	à	necessária	revisão	dos	conceitos	e	metodologias	dos	
currículos	até	hoje	propostos	e	versa	sobre	alterações	de	estrutura	e	funcionamento	da	Rede	Municipal	
de Ensino” (p.1).

Então, busca-se compreender a concepção de alfabetização e letramento relacionada na nova proposta 
curricular	da	Rede	Municipal	de	Ensino	de	São	Paulo	(RME/SP)	por	meio	de	uma	análise	documental	que	“pode	
se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos [...] desvendando aspectos novos de um 
tema ou problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38), levando em consideração que até o momento de publicação 
do documento referência, as Orientações Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para 
o Ensino Fundamental – Ciclo I (2007) estavam em vigência como uma proposta do governo do prefeito José 
Serra	(2004-2006)	e	mantida	pelo	sucessor	Gilberto	Kassab	(2006-2012).	Para	entender	as	concepções	que	
abrangem a leitura e a escrita no currículo paulistano é necessário levantar o norteamento que o documento 
referência disponibiliza sobre alfabetização e letramento; a proposta curricular para o Ciclo de Alfabetização 
e a concepção de alfabetização e/ou letramento abarcada nesse currículo.

Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento 
da Rede Municipal de Ensino de São Paulo

A	proposta	da	reforma	curricular	da	RME/SP	estruturou-se	em	cinco	eixos:	1)	Infraestrutura,	2)	Currículo,	
3) Avaliação, 4) Formação do Educador e 5) Gestão. Foram ilustrados para a promoção e melhoria da 
qualidade social da Educação Básica e dos indicadores de qualidade da educação (SÃO PAULO, 2013).  
Os	eixos	apresentam	indicações	para	a	reestruturação	do	Ensino	Fundamental,	para	o	ensino	da	leitura	e	
escrita e sobre o processo de aprendizagem.

Na Infraestrutura, sugeriu-se a construção de 38 Unidades Escolares para suprir a demanda das Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) que estariam funcionando em três turnos diurnos, possibilitando 
a	ampliação	da	permanência	do	aluno	na	escola,	a	 redução	dos	números	por	sala,	a	melhor	utilização	
dos espaços pedagógicos e o oferecimento de projetos de Educação Integral, instituído mais tarde com o 
Programa São Paulo Integral.

No	eixo	do	Currículo,	houve	uma	nova	configuração	dos	Ciclos	que	anteriormente	eram	dispostos	em	
Ciclo	I	e	Ciclo	II	do	Ensino	Fundamental,	do	1º	ao	5º	e	do	6º	ao	9º	ano,	respectivamente.	A	composição	da	
proposta	corresponde	a:	Ciclo	de	Alfabetização	-1º	ao	3º	ano,	Ciclo	Interdisciplinar	–	4º	ao	6º	ano,	e	Ciclo	
Autoral	–	7º	ao	9º	ano.	Salienta-se	que	a	RME/SP	estava	em	fase	de	implantação	do	Ensino	Fundamental	de	
9	anos	previsto	pela	Lei	nº	11.274	de	6/02/2006	com	o	ingresso	da	criança	de	6	anos	no	Ensino	Fundamental,	
indicado como meta a partir do Plano Nacional de Educação (2001) para um implantação a ser realizada 
de forma progressiva. Demarcou-se na RME/SP uma fase de transição de série para ano. Nesse período de 
mudança	existiam	turmas	que	estavam	finalizando	o	Ensino	Fundamental	em	8	anos	e	ao	passo	que	as	turmas	
ingressantes teriam essa trajetória em 9 anos.

De	acordo	com	Jacomini	(2004,	p.	403),	os	ciclos	podem	ser	uma	“proposta	alternativa	para	se	pensar	
o	tempo,	o	espaço,	os	conteúdos	e	as	metodologias	que	compõem	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem”.	 
É necessário numa proposta de reorganização dos Ciclos pensar na estrutura e na discussão a ser promovida 
nas	escolas	a	fim	de	que	não	se	utilize	os	finais	dos	Ciclos	para	a	retenção	em	massa.	A	questão	é	como	
proporcionar oportunidades educacionais a todos, respeitando os ritmos e as vivências para a inserção 
da criança no mundo letrado sem a ruptura de um ano para outro com os Ciclos trabalhando dentro de 
suas	especificidades	de	forma	integrada,	pautado	em	um	processo	de	construção	de	um	Projeto	Político	
Pedagógico (PPP) coletivo.

A	reorganização	da	RME/SP	predispõe	que	a	retenção	pode	ocorrer	ao	final	do	Ciclo	de	Alfabetização	
e	do	Ciclo	Interdisciplinar	e	durante	o	Ciclo	Autoral.	Porém,	o	documento	afirma	que	a	avaliação	deve	
ser designada para a aprendizagem e para o acompanhamento, tendo como fundamentação o processo 
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de	promoção	continuada	em	que	a	verificação	das	dificuldades	e	das	correções	dos	fluxos	podem	ser	
realizadas.	 Para	o	documento	 referência,	 compreende-se	que	a	 “possibilidade	de	 retenção	ao	final	
dos	 três	Ciclos,	em	nada	contradiz	o	conceito	de	Ciclo,	pois	está	associada	a	múltiplas	estratégias	de	
acompanhamento	pedagógico	complementar	e	inserida	no	contexto	da	avaliação	para	a	aprendizagem”	
(SÃO PAULO, 2013, p. 26).

No	Programa	Ler	e	Escrever,	da	gestão	anterior,	 a	 retenção	poderia	acontecer	ao	final	do	Ciclo	 I,	
correspondente	ao	5º	ano	e	ao	final	do	Ciclo	 II,	equivalente	ao	9º	ano.	É	 justificado	pela	 reorganização	
proposta	pela	SME/SP	que	os	Ciclos	eram	longos	e	com	a	nova	composição,	os	alertas	sobre	as	dificuldades	
de aprendizagem poderiam ser demonstrados aos pais, professores e alunos durante os Ciclos. Sustenta-se 
que	a	composição	de	três	ciclos	não	fica	limitada	à	apreciar	os	resultados	apenas	no	final	do	percurso,	mas	
envolve uma estrutura contínua, progressiva e interdisciplinar.

Na reforma curricular da RME/SP, os Ciclos de Aprendizagem estariam relacionados aos Direitos e 
Objetivos	de	Aprendizagem	e	ao	PPP,	conforme	expressa	o	documento:

A organização em ciclos de aprendizagem permite a construção/apropriação do conhecimento 

em períodos em que a singularidade dos estudantes seja respeitada em seus ritmos e considere 

sua	condição	social,	cognitiva	e	afetiva.	Também	fortalece	concepções	de	Educação	no	que	

tange à garantia dos direitos e objetivos de aprendizagem de maneira a assegurar a formação 

básica comum e o respeito ao desenvolvimento de valores culturais, étnicos, artísticos, nacionais 

e regionais. (SÃO PAULO, 2013, p. 26).

O	indicativo	da	aprendizagem	como	direito	humano	é	explicitado	no	decorrer	do	documento	da	SME/
SP, tendo como base as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, 
p.105)	que	apontam	que	os	“direitos	humanos,	cuja	característica	é	a	de	serem	universais	e	sem	distinção	
de espécie alguma, uma vez que decorrem da dignidade intrínseca a todo o ser humano”. Quanto aos 
princípios dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem, a reforma da RME/SP incidiu que os conceitos são 
expressados	pelos	Elementos Conceituais e todológicos para a Definição dos Direitos de Aprendizagem 
e Desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012)1. 
Especificamente,	para	o	CA	em	2013,	havia	esse	documento	nacional	em	consulta	pública	que	abrangia	
a essa etapa do Ensino Fundamental propondo os Direitos de Aprendizagem construídos de acordo com 
a	área	de	conhecimento	e	componente	curricular.	Entretanto,	a	devolutiva	da	consulta	pública	ainda	não	
foi	formalizada,	mesmo	com	a	sinalização	que	haveria	um	texto	complementar	que	envolveria	toda	a	
Educação	Básica.	A	SME/SP	indicou	no	documento	de	reforma	curricular	que	o	documento	que	define	os	
Direitos	de	Aprendizagem	estaria	em	consulta	pública	e	seria	a	base	da	reorganização	da	RME/SP.

Destaca-se	na	reorganização	curricular	da	RME/SP,	a	alfabetização	como	direito	social	e	exercício	da	
cidadania	nos	ambientes	sociais.	Os	Direitos	e	Objetivos	de	Aprendizagem	foram	definidos	vinculados	às	
questões	do	direito	do	aprendizado	e	da	consolidação	de	determinados	conteúdos	até	o	final	do	3º	ano	do	
CA.	Mediante	a	isso,	acabou	ocorrendo	a	exclusão	das	Expectativas	de	Aprendizagem	que	eram	referência	
para os planejamentos por meio das Orientações Curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem 
para o Ensino Fundamental – Ciclo I (2007) do	1º	ao	3º	ano e, também, dos Cadernos de Apoio e Aprendizagem, 
os	materiais	didáticos	de	atividades	para	os	alunos	pautados	nas	Expectativas	de	Aprendizagem,	a	partir	de	
2014-2015.

As	Orientações	Curriculares	trabalhavam	com	o	conceito	de	Expectativas	de	Aprendizagem	que	poderiam	
ser selecionadas dentro da perspectiva da possibilidade de obtenção de determinadas aprendizagens, 
conforme	o	documento	expõe	na	questão	da	necessidade	de	um	currículo,	sendo	a	de	“contribuir	para	a	

1 Devido a extensão do nome do documento, utilizaremos Definição dos Direitos de Aprendizagem.
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reflexão	e	discussão	sobre	o	que	os	estudantes	precisam	aprender	[...]	construindo	um	projeto	curricular	que	
atenda	às	finalidades	da	formação	para	a	cidadania,	subsidiando	as	escolas	na	seleção	e	organização	de	
conteúdos	mais	relevantes”	(SÃO	PAULO,	2007,	p.10).

Há	uma	mudança	de	conceitos	no	discurso	das	Expectativas	de	Aprendizagem	pensando	na	organização	
de	conteúdos	que	teriam	relevância	para	a	formação	cidadã	em	relação	à	proposta	de	um	currículo	que	trate	
a aprendizagem como direito humano a ser garantido pelo sistema educacional paulistano. Antes da proposta 
da	reforma	curricular	da	RME/SP,	as	orientações	curriculares	(Expectativas	de	Aprendizagem)	tinham	uma	
variação	de	publicações	de	livros-textos	e	de	guias	de	orientações	de	cada	área/componente	curricular	que	
faziam	parte	do	cotidiano	dos	professores	e	eram	reconhecidos	como	o	currículo	oficial	pelos	profissionais	
em educação da RME/SP.

Com	o	 advento	 de	 inovações	 curriculares,	 pode-se	 refletir	 sobre	 a	 questão	 dos	 processos	 de	
recontextualizações	e	de	recriações	que	podem	acontecer	dentro	das	propostas	curriculares	aventadas	pelos	
professores diretamente nas escolas que podem abranger resquícios de reformas anteriores e, também, as 
percepções	e	as	concepções	individuais.

Na avaliação, apresenta-se uma proposta de caráter formativo atrelado ao processo de aprendizagem, 
exprimindo	que	a	avaliação	é	para	a	aprendizagem	em	prol	da	reflexão	do	aluno	ao	realizá-la	e	do	professor	
para a organização do seu trabalho. No Ciclo de Alfabetização, recomenda-se que a avaliação seja realizada 
por	meio	de	registros	reflexivos,	da	construção	de	roteiros	com	critérios	claros	para	avaliação	por	pares,	da	
autoavaliação,	dos	seminários	e	agrupamentos	e	as	provas	com	a	elaboração	de	questões	abertas	norteadas	
pela	Definição	dos	Direitos	de	Aprendizagem.

Na formação de professores, demonstra-se que seria instituído um Sistema de Formação de Educadores 
para a elaboração de projetos, a realização de pesquisas e a formação de educadores. Os temas e as áreas 
a	serem	abordados	seriam	definidos	pela	SME/SP	de	acordo	com	a	prioridade,	mas	os	assuntos	relacionados	
ao Currículo, Avaliação e Gestão Pedagógica teriam primazia. Para promoção dos cursos de formação 
continuada	demandou-se	a	necessidade	de	articulação	entre:	formações	oferecidas	pela	SME/SP	por	meio	
da Diretoria de Orientação Técnica Pedagógica (DOT-P) estabelecida nas Diretorias Regionais de Educação 
(DRE)2; Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Entidades Sindicais e parcerias. Para o Ciclo de Alfabetização 
na apresentação, nos princípios na parte legislativa do documento da SME/SP, sinaliza-se o Pnaic como 
programa de formação continuada que direcionaria a reorganização curricular do CA.

A	Gestão	que	tem	como	propósito,	possibilitar	maior	autonomia	para	as	escolas	dando	“importância	dos	
Projetos Político-Pedagógicos articulados à gestão cotidiana das Unidades educacionais é fundamental, 
assim como a valorização da equipe escolar, por meio da efetiva mobilização do potencial dos educadores” 
(SÃO PAULO, 2013, p. 83). Esse processo contou com a reelaboração dos regimentos escolares e a ampliação 
do	quadro	de	profissionais	via	nomeação	de	professores	aprovados	em	concurso	público,	de	contratos	
emergenciais e de criação de cargos, como o de Assistente de Diretor (AD) de Escola no Centro de Educação 
Infantil (CEI).

Compreende-se com a publicação do documento referência para a RME/SP, um movimento de reforma 
curricular na educação com foco, dentre outros temas, para a alfabetização e a educação como direito 
inerente ao ser humano, para a reorganização dos Ciclos de Aprendizagem e a instituição do CA, para a 
proposta do Direitos e Objetivos de Aprendizagem e para a formação em serviço com o Pnaic.

Para elucidar sobre os princípios dos Direitos e Objetivos de Aprendizagem, há a necessidade de 
compreender	o	CA	na	proposta	do	Pnaic	e	da	Definição	dos	Direitos	de	Aprendizagem, delimitando	os	eixos	
correlacionados ao currículo e à formação de professores.

2 No município de São Paulo existem 13 Diretorias Regionais de Educação (DRE), estando distribuídas na Zona Sul, Norte, Leste, Oeste 
da cidade. Essas diretorias atuam como segmentos regionais da SME/SP.
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Ciclo de Alfabetização: as propostas e concepções dos Elementos Conceituais e 
Metodológicos para a Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do 
Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) do Ensino Fundamental e do Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic)

A	constituição	do	Ciclo	de	alfabetização	foi	influenciada	por	medidas	e	legislações	decretadas	pelo	Ministério	
da	Educação.	Isto	é,	para	chegar	a	proposta	de	CA	composto	por	1º,	2º	e	3º	anos	do	Ensino	Fundamental	houve	
um percurso documental normativo discursado na vertente da melhoria da qualidade da educação.

Um	dos	marcos	para	a	 formação	do	CA	 foi	a	promulgação	da	Lei	nº	11.274/2006,	como	 já	 referida,	
que ampliou o Ensino Fundamental para 9 anos e demandou o ingresso da criança de 6 anos no Ensino 
Fundamental.	Alferes	 (2015)	menciona	que	a	extensão	de	8	para	9	anos	ocasionou	maiores	debates	na	
educação, primordialmente, na questão do acesso da criança de 6 anos ao Ensino Fundamental e do mesmo 
modo a alfabetização tornou-se foco de discussão.

Em	2007,	o	Plano	de	Metas:	Compromisso	Todos	pela	Educação	(Decreto	n.º	6.094/2007)	que	reúne,	no	
seu	artigo	2º,	inciso	II	“alfabetizar	as	crianças	até,	no	máximo,	os	oito	anos	de	idade,	aferindo	os	resultados	
por	exame	periódico	específico”	(BRASIL,	2007)	já	demarcava	a	indicação	da	alfabetização	em	três	anos.	Esse	
discurso de limite até os oitos anos de idade foi sendo reforçado nos documentos posteriores. Quanto ao 
exame	periódico,	destaca-se	a	Portaria	normativa	n.º	10,	de	24	de	abril	de	2007,	a	Avaliação	da	Alfabetização	
da	Provinha	Brasil	que	instituiu	a	necessidade	de	“avaliar	o	nível	de	alfabetização	dos	educandos	nos	anos	
iniciais do ensino fundamental” (BRASIL, 2007a).

As	Diretrizes	Curriculares	para	o	Ensino	Fundamental	de	9	anos	(BRASIL,	2010)	afirmavam	que	o	processo	
de	alfabetização	e	letramento	não	pode	sofrer	uma	ruptura	ao	final	do	1º	ano	do	Ensino	Fundamental,	pois	
há crianças que se alfabetizam nos primeiros meses dessa etapa, bem como outras que demoram mais tempo 
nesse	processo	(dois	a	três	anos).	Esses	fatores	têm	relação	com	o	“convívio	em	ambientes	em	que	os	usos	
sociais da leitura e escrita são intensos ou escassos, assim como o próprio envolvimento da criança com esses 
usos sociais na família e em outros locais fora da escola” (p.21). O documento ainda ressalta que pode ocorrer 
a instabilidade do tempo e do ritmo na aprendizagem de crianças com acesso à cultura escrita, conforme 
declarado	no	trecho	“entre	as	crianças	das	famílias	de	classe	média,	em	que	a	utilização	da	leitura	e	da	escrita	
é	mais	corrente,	verifica-se,	também,	grande	variação	no	tempo	de	aprendizagem	dessas	habilidades	pelos	
alunos” (BRASIL, 2010, p. 21).

Compreende-se que os documentos apontam para a construção do CA e o compromisso da alfabetização 
até	o	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Nas	Notas	Técnicas	que	apresentaram	as	Metas	e	Estratégias	do	Plano	
Nacional	de	Educação	(PNE)	de	2010	que	ficou	em	tramitação	até	ser	aprovado	pela	Lei	nº	13.005,	de	25	de	
junho	de	2014,	já	indicavam	a	meta	5	em	“alfabetizar	todas	as	crianças	até	os	8	anos	de	idade”	(Brasil,	2010a,	
p.	27).	Com	a	aprovação	do	PNE	(2014-2024)	ratificou-se	a	meta	5,	de	alfabetizar	todas	as	crianças	até	os	 
8	anos,	3º	ano	do	Ciclo	de	Alfabetização	(BRASIL,	2014a)

Antes	da	aprovação	do	PNE	(2014-2024),	publicou-se	a	Portaria	nº	867,	de	4	de	julho	de	2012	que	instituiu	
o Pnaic e em dezembro de 2012, a divulgação de Os Elementos Conceituais e Metodológicos para definição 
dos Direitos de Aprendizagem e desenvolvimento do Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino 
Fundamental (2012), ambos anunciaram que a alfabetização deve ser concretizada até os 8 anos de idade.  
O	documento	que	define	os	Direitos	de	Aprendizagem	estava	relacionado	à	política	de	governo	fortalecida	
na	Medida	Provisória	nº	586	de	novembro	de	2012	convertida	na	Lei	12.	801	de	24	de	abril	de	2013	que	rezava	
sobre	a	disposição	de	apoio	técnico	e	financeiro	da	União	às	Federações	ao	Pnaic	que	foi	lançado	justaposto	
à essa MP, onde 5240 municípios e os 27 Estados aderiram à proposta do programa de alfabetizar na idade 
certa (BRASIL, 2012).

Percebe-se	que	as	ações	de	governo	no	percurso	legislativo	é	de	ratificar	a	idade	certa	para	se	alfabetizar	
e	a	proposta	de	uma	política	educacional	nacional	que	atingisse	variados	contextos.	Considera-se	que	nas	
políticas	educacionais	nacionais	há	as	perspectivas,	as	concepções,	as	ideais,	as	tendências	de	acordo	com	
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os	participantes	e	com	os	elaboradores	da	política,	dos	atores	no	cenário,	do	jogo	de	relações	de	força	para	
que alguns conceitos sejam legitimados, outros apagados ou até mesmo emprestados. Por isso, Ball (2001, 
p.	102)	explica:

A	criação	das	políticas	nacionais	é,	inevitavelmente,	um	processo	de	“bricolagem”;	um	constante	
processo	de	empréstimo	e	cópia	de	fragmentos	e	partes	de	ideias	de	outros	contextos,	de	uso	e	
melhoria das abordagens locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de investiga-
ção, de adoção de tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa 
vir a funcionar.

Nesse	sentido,	verifica-se	que	a	base	para	a	fundamentação	de	tais	diretrizes	para	o	CA,	seja	em	âmbito	
nacional	ou	municipal	(São,	Paulo)	partem	muitas	vezes	de	modelos	ou	ações	pautadas	nas	recomendações	
presentes no bojo da reforma educacional fomentada pelos organismos internacionais, tais como: busca da 
qualidade para a melhoria das vivências, educação para todos obrigatória e gratuita, entre outros.

Com	relação	ao	Pnaic	é	proposto	em	suas	ações	os	seguintes	eixos:	a	formação	continuada;	os	materiais	
didáticos, literatura e tecnologias educacionais; a avaliação e; a gestão, controle e mobilização social”3 
(BRASIL, 2012a). Pensando no papel da formação de professores, concebe-se que há uma relação com o 
Estado agindo como regulador das políticas educativas de forma centralizada. As políticas de formação de 
professores são instituídas pelo Estado e indicadas como o caminho para um desempenho que se adeque 
à proposta da política relacionado aos resultados desejáveis. Além disso, podem ser entendidas como 
processo que coloca o professor num patamar de competências que designe melhorar o desempenho da 
escola	(HYPOLITO,	2010).	Ou	seja,	o	papel	do	professor,	nesta	questão,	é	de	responsabilização	tanto	pelas	
aprendizagens	dos	educandos	quanto	pelos	resultados	expressos	nas	avaliações,	inclusive,	nas	externas.

O	documento	que	define	os	Direitos	de	Aprendizagem,	ao	passo	que	servem	de	guias	orientadores	ao	
trabalho docente, também cumprem o papel de formatar a prática docente de acordo com as perspectivas 
oriundas	das	diretrizes	desenhadas	e	definidas	pelo	Estado,	não	apenas	dessa	forma	intervindo	no	trabalho	
docente,	mas	colocando	para	este	o	papel	de	obter	bons	resultados	a	partir	das	ações	que	direcionam	o	
trabalho	do	professor,	de	acordo	como	explicita	o	documento:

Os Cadernos de Formação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (2012) subsidiam 
a	formação	do	professor	alfabetizador,	levando	em	conta	concepções,	conceitos,	procedimentos,	
avaliações	de	aprendizagem,	na	direção	de	alfabetizar	e	letrar	as	crianças	do	Ciclo	de	Alfabeti-
zação (BRASIL, 2012, p. 12).

Evidencia-se	que	no	documento	que	a	formação	do	professor	deve	levar	em	conta	as	concepções,	os	
procedimentos,	as	avaliações	de	aprendizagem	para	alfabetizar	até	o	3º	ano	do	CA.	Por	isso,	a	proposta	dos	
Objetivos	e	dos	Direitos	de	Aprendizagem	tem	como	justificativa	superar	os	baixos	índices	de	alfabetização	
melhorando	a	proficiência	dos	discentes	em	leitura	e	escrita.	Com	o	Pnaic,	por	meio	do	programa	de	formação	
continuada,	indica-se	a	possibilidade	de	uma	intervenção	social	para	superar	essas	dificuldades	para	“que	
a	pessoa	alfabetizada	seja	capaz	de	ler	e	escrever	em	diferentes	situações	sociais,	para	que	possa,	então,	
inserir-se e participar ativamente de um mundo letrado” (BRASIL, 2012b, p. 26).

Há	a	convergência	dos	dois	documentos,	no	sentido	de	indicarem	que	organização	do	CA	deve	assumir	
uma	concepção	de	alfabetização.	O	documento	que	define	os	Direitos	de	Aprendizagem	apresenta	que	há	
uma necessidade de assegurar a alfabetização na perspectiva do letramento. Assim, concebe o letramento 
como	“o	termo	que	vem	sendo	utilizado	para	indicar	a	inserção	dos	indivíduos	nesses	diversos	espaços	sociais.	
Cada	pessoa,	ao	ter	que	interagir	em	situações	em	que	a	escrita	se	faz	presente,	torna-se	letrada.”	(BRASIL,	
2012,	p.26).	Entende-se	que	há	grupos	sociais	que	participam	mais	ativamente	dessas	situações	e	que	podem	

3 Essa legislação teve alteração na redação por meio da Portaria n° 1.094 de 30 de setembro de 2016.
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designar	ações	de	forma	autônoma	devido	ao	fato	de	entenderem	o	sistema	de	escrita	e	outros	grupos	que	
não têm acesso às práticas sociais e não obtém determinados conhecimentos para agirem com autonomia 
quanto à escrita. Portanto alfabetizar-se na perspectiva do letramento torna-se um direito básico para a 
aprendizagem (BRASIL, 2012).

O documento que manifesta os Direitos e Objetivos de aprendizagem conceitua que alfabetização seria 
a	atividade	de	apropriação	do	Sistema	de	Escrita	Alfabético	(SEA),	exercendo	a	compreensão	e	reflexão	
sobre	a	relação	da	grafia	das	palavras	com	os	fonemas.	Porém,	somente	relacionar	som	com	a	grafia	seria	
insuficiente	para	o	conhecimento	das	práticas	e	das	funções	sociais	de	leitura	e	escrita	e	finaliza	proferindo	
que	“a	alfabetização	em	sentido	lato	se	relaciona	ao	processo	de	letramento	envolvendo	as	vivências	culturais	
mais amplas” (BRASIL, 2012, p.27).

No caderno de formação do professor alfabetizador – Ano 1, Unidade 1 – direciona-se o discurso da 
alfabetização	relacionada	ao	letramento	por	meio	dos	textos	de	Albuquerque	(2012,	2012a)	que	realizam	o	
percurso	histórico	da	alfabetização,	a	reflexão	sobre	os	métodos	sintéticos	e	os	analíticos,	a	utilização	das	
cartilhas	como	orientação	do	trabalho	do	professor.	As	ações	eram	voltadas	para	a	memorização,	o	emprego	
de	letras,	das	sílabas/fonemas,	das	frases	e	textos,	tendo	como	base	que	os	alunos	poderiam	aprender	de	
forma	padronizada.	A	consequência	desse	contexto	eram	os	altos	índices	de	repetência,	um	dos	fatores	que	
designou várias críticas das teorias construtivistas ascendendo uma premissa de oposição aos métodos de 
alfabetização, concomitantemente, ocorre a defesa da Psicogênese da Língua Escrita de Emília Ferreiro e 
Ana Teberosky que coloca a escrita como uma sistema de representação havendo a necessidade da criança 
que	já	aporta	um	conhecimento	prévio,	entender	o	processo	de	escrita	e	como	participa	de	situações	sociais	
cotidianas que a envolve.

Este	caderno	de	formação	considera	as	contribuições	dos	estudos	da	Psicogênese da Língua Escrita, mas 
aponta	algumas	considerações	fundamentadas	em	Magda	Soares	sobre	a	questão	da	teoria	da	psicologia	em	
alfabetização ter primazia em relação à faceta linguística. Também, houve uma apropriação de um discurso 
que	a	alfabetização	se	basearia	no	contato	expressivo	com	os	textos	que	circulariam	nas	práticas	sociais.	
Deste modo, a alfabetização na perspectiva do letramento demanda da necessidade em pensar na questão 
linguística, na reinvenção da alfabetização” (ALBUQUERQUE, 2012a)

O	Pnaic	por	meio	de	Albuquerque	 (2012a)	 ratifica	o	posicionamento	aventado	pelo	documento	que	
define	os	Direitos	de	Aprendizagem,	utilizando	dos	estudos	de	Magda	Soares	para	definir	os	conceitos	de	
alfabetização	e	letramento	como	“o	primeiro	corresponderia	à	ação	de	ensinar/aprender	a	ler	e	a	escrever,	
enquanto o segundo seria considerado como o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, 
mas	cultiva	e	exerce	as	práticas	sociais	que	usam	a	escrita”	(p.	19-20).

Trabalha-se com a indissociação de alfabetização e letramento nos documentos normativos representados 
e ainda pode-se pensar no papel e nos discursos das propostas curriculares e dos programas relacionados 
às práticas escolares quanto à alfabetização e letramento. Soares (2003) ao relacionar letramento e 
escolarização	trata	da	tradução	de	práticas	e	situações	reais	de	letramento	para	os	dispositivos	curriculares	
da	seguinte	forma:	as	“práticas	sociais	de	letramento	transformadas	em	práticas	de	letramento	a	ensinar	[...]	
transformam-se	em	práticas	de	letramento	ensinadas	que,	finalmente,	resultam	em	práticas	de	letramento	
adquiridas” (p.107).

Utilizando dessa perspectiva, pode-se considerar que haja uma transposição didática apresentada por 
Chevallard	(2005),	na	qual	uma	necessidade	de	aprendizagem	torna-se	em	conteúdo	de	saber	a	ser	ensinado	
que	pode	sofrer	adaptações	e	mudanças	e,	consequentemente,	torna-se	um	objeto	de	ensino.	Representa-se	
esse	processo	da	seguinte	forma:	Objeto	de	Saber	->	Objeto	a	ensinar	->	Objeto	de	Ensino,	isto	é	“situaciones	
de creaciones didácticas de objetos” (p. 46 -47).

Nesse sentido, o letramento das práticas sociais pode ser transformado em objeto a ensinar, bem como 
em	objetos	de	ensino	por	meio	de	objetivos	e	direitos	de	aprendizagem	explicitados	nos	documentos	que	se	
transformam	em	objetos	a	serem	ensinados,	em	conteúdo	de	acordo	com	os	eixos	Oralidade,	Leitura,	Produção	
de	Texto	Escritos,	Análise	Linguística	(Discursividade,	Textualidade	e	Normatividade	e	apropriação	do	SEA).

Considera-se então, que o letramento pode ser ensinado nas salas de aula, mas é válido lembrar que 
as	concepções	dos	professores	estão	 intrínsecas	aos	objetos	de	ensino	ensinados,	compreendendo	que	
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a	 transposição	didática	não	acontece	de	maneira	automática,	 sem	a	 influência	de	outros	aspectos	que	
refletem	na	aprendizagem	dos	alunos.	Por	isso,	Marcucci	(2015,	p	53)	expressa	que	“o	objeto	de	ensino	não	
se	transforma	sozinho,	mas	sim	na	comunhão	entre	professores	e	alunos,	isto	é,	de	acordo	com	o	contexto	e	
os modos como se organizam a aula”.

Na	sequência,	é	essencial	retratar	sobre	as	concepções	de	alfabetização	e	letramento	na	reforma	curricular	
paulistana	a	fim	da	compreensão	da	relação	dos	documentos	nacionais	com	o	documento	municipal	haja	
vista	que	este	último	baseia-se	no	documento	de	Definição	dos	Direitos	de	Aprendizagem	e	no	Pnaic.

Concepções de alfabetização presentes no currículo municipal paulistano (2013)

Conforme	o	Decreto	nº	54.452/2013	que	instituiu	o	programa	de	reorganização	curricular,	no	seu	artigo	3º,	
inciso	V,	a	SME/SP	aderiu	ao	Pnaic,	seria	uma	das	finalidades	principais	promover	“a	alfabetização	de	todas	
as	crianças	até	o	3º	ano	do	ensino	fundamental,	nos	termos	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	
Certa (Pnaic)” (SÃO PAULO, 2013a).

As	concepções	de	alfabetização	e	letramento	apontadas	no	documento	de	reforma	exploram	os	aspectos	
contidos	tanto	no	documento	que	define	os	Direitos	de	Aprendizagem	quanto	no	Pnaic,	conforme	declara	o	
documento referência da SME/SP:

A	concepção	de	alfabetização	considerada	na	perspectiva	do	letramento	supõe	que	o	estudante	

avance rumo a uma alfabetização não somente na aprendizagem do sistema de escrita, mas tam-

bém	nos	conhecimentos	sobre	as	práticas,	usos	e	funções	da	leitura	e	da	escrita,	o	que	implica	o	

trabalho com todos os componentes curriculares e em todo o processo do Ciclo de Alfabetização 

(SÃO PAULO, 2013, p. 29-30).

O documento parte da perspectiva da alfabetização e letramento trabalhados conjuntamente, na 
utilização	da	leitura	e	escrita	para	as	funções	sociais.	A	preocupação	com	a	apropriação	do	SEA	no	âmbito	
da	leitura	e	escrita	de	palavras,	de	frases	e	de	textos,	mesmo	com	dificuldades	ao	final	do	1º	ano,	sendo	
que	a	progressão	desses	conteúdos	e	aprendizagens	devem	ocorrer	no	2º	ano	e	no	3º	ano,	os	alunos	devem	
conseguir	realizar	a	leitura	e	a	produção	de	textos	de	diferentes	gêneros	com	autonomia.	Portanto,	há	uma	
grande	preocupação	com	a	aquisição	do	SEA	e	com	o	trabalho	com	os	gêneros	textuais.	Implicitamente,	
também ocorre um direcionamento para a transformação das práticas sociais de letramento em práticas a 
serem apreendidas, quando aventa-se sobre a apropriação de conhecimentos sobre práticas e usos da leitura 
e da escrita intrínsecas aos componentes curriculares.

A reforma curricular, também, indica que a alfabetização atrelada ao letramento insere as práticas e as 
vivências sociais, fator que necessita que os professores, os gestores da educação, e o Conselho de Escola 
tenham a responsabilidade de garantir a aprendizagem e o direito de fato de estarem alfabetizados (SÃO 
PAULO, 2013). Outra ação para essa garantia foi aumentar uma hora aula por semana em Língua Portuguesa 
e	em	Matemática,	segundo	Portaria	nº	6.340,	de	06	de	novembro	de	2013.	Além	disso,	a	reorganização	da	
SME/SP	propõe	que	o	CA	esteja	atrelado	no	mesmo	turno	de	aula,	que	dê	preferência	aos	professores	que	
fizeram	a	formação	do	Pnaic	para	 lecionarem	nessas	turmas	e	que	todos	os	professores	participem	dos	
horários	coletivos,	bem	como	de	formações	em	Reuniões	Pedagógicas,	nos	Conselhos	Escolares,	entre	outros.	
O Pnaic ainda considera que esses professores sejam efetivos e que os mesmos docentes durante o CA seria 
uma ação adequada para organização do trabalho do professor (BRASIL, 2012a).

Nesse	sentido,	coloca-se	algumas	questões	para	se	 refletir	 sobre	as	sugestões	dos	documentos	para	
assegurar	a	alfabetização	na	perspectiva	do	letramento	até	os	8	anos	de	idade.	É	possível	que	por	questões	
físicas	e	estruturais,	de	projeções	de	 turmas	e	de	blocos	de	aulas	de	professores,	nem	todo	o	Ciclo	de	
Alfabetização	consiga	ser	unificado	no	mesmo	turno;	o	Pnaic	foi	apresentado	aos	professorem	no	ano	de	2013,	
especialmente, aos que lecionavam no CA, anualmente na SME/SP há um processo de Escolha/atribuição 
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por	ordem	de	classificação	e	de	pontuação	e	sobre	essa	atribuição	no	CA	denota-se	que	“Respeitada	a	
classificação,	os	participantes	do	programa	de	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores	Pnaic	
[...] escolherão preferencialmente classes do Ciclo de Alfabetização” (SÃO PAULO, 2014). Isto é, nem sempre 
o professor que cursou o Pnaic leciona no CA, pois há uma ordem de atribuição a ser seguida; os horários 
coletivos são realizados pelos professores mediante a opção de jornada, de acordo com a escolha do professor 
e quando este consegue atribuir turmas, dependendo sempre do saldo de salas disponíveis para tal, caso 
contrário,	ficará	na	suplência,	ou	seja	como	professor	substituto.	Por	isso,	nem	todos	os	professores	participam	
dos	horários	coletivos,	principalmente,	porque	muitas	vezes	possuem	acúmulo	com	outra	Rede	de	Ensino.

Considerações finais

Ao realizar a análise do documento de referência apresentado pela SME/SP em 2013, a partir da nova 
organização dos ciclos, da instituição do CA e da reforma do currículo, observou-se o quanto a gestão 
do	prefeito	Fernando	Haddad	buscou	alinhar	a	SME/SP	às	diretrizes	e	as	políticas	educacionais	federais	
desenhadas e promovidas durante sua gestão (2005-2012) quando ainda era Ministro da Educação.

Constatou-se ainda como a reforma dos ciclos proposta pela SME/SP, em especial, a do CA teve relação 
com o Pnaic e com a concepção de alfabetização na perspectiva do letramento e as suas diretrizes em âmbito 
nacional. A reforma curricular e dos ciclos vivenciadas na SME/SP embora ainda esteja em curso, e com 
pendências	a	serem	consolidadas,	têm	evidenciado	alguns	problemas	dentre	eles,	o	número	insuficiente	do	
acesso à formação continuada dos docentes regentes do CA, com as possibilidades de serem professores desse 
ciclo,	as	medidas	auxiliares	para	o	trabalho	docente,	uma	vez	que	esses	alunos	podem	não	chegar	ao	final	do	
CA	alfabetizados,	uma	melhor	discussão	acerca	das	condições	de	trabalho	dos	docentes	atuantes	nesse	Ciclo.

Questões	 como	essas	 são	 importantes	e	devem	ser	 levadas	em	conta,	 com	vista	a	não	gerar	uma	
responsabilização unilateral sobre os docentes, ou seja, sendo as equipes pedagógicas das unidades escolares, 
as DREs, a SME/SP responsáveis pelo sucesso ou não da política educativa, da consolidação da reforma. Com 
a mudança de gestão em 2017 pode incorrer uma nova proposta curricular a nível de reforma, pois troca-se 
os	atores	no	cenário	que	detêm	concepções	e	perspectiva	diversificadas.

A	alfabetização	na	perspectiva	do	letramento	aparece	nos	textos	curriculares	analisados	de	maneira	
pontual, demonstrando a necessidade de apropriação do SEA e, também, o aprendizado de saber utilizar 
a	 leitura	e	escrita	nas	 funções	e	nas	situações	da	sociedade,	haja	vista	que	vive-se	em	uma	sociedade	
grafocêntrica. Pensar na garantia da alfabetização na perspectiva do letramento é ampliar a discussão nas 
escolas sobre o letramento em como proporcionar ou transformar os objetos a serem conhecidos em objetos 
de	ensino	para	que	nossas	crianças	participem	ativamente	dos	usos	e	das	funções	sociais	da	leitura	e	escrita.
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Resumo: Este	trabalho	objetiva	relatar	a	experiência	decorrente	da	formação	profissional	docente,	por	meio	das	
formações	do	Pnaic,	efetivadas	no	ano	de	2016	pelas	autoras	na	Rede	Municipal	de	Ensino	de	Curitiba.	As	estraté-
gias	desenvolvidas	proporcionaram	a	reflexão	acerca	do	papel	do	professor	como	protagonista	da	sua	formação	
e do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula. Três estratégias desenvolvidas pelas orientadoras de 
estudo	serão	explicitadas:	dinâmicas	de	leitura,	socialização	de	ideias,	saberes	e	experiências	e	o	registro	dos	
encontros por meio do diário de bordo. Esperamos que o referido trabalho sirva de referencial para os estudos 
da formação docente em alfabetização e consequente dos avanços no ensino e na aprendizagem dos estudantes.
Palavras-chave: Protagonismo	docente.	Desenvolvimento	profissional.	Pnaic.

Introdução

A formação de professores alfabetizadores no Brasil ganhou um salto qualitativo e quantitativo com a 
formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/Pnaic. Possibilitou tanto com os cadernos de 
formação, como pelos acervos de obras literárias e de Jogos distribuídos pelo MEC, melhoria da aprendizagem 
dos estudantes na fase inicial da alfabetização nas cidades brasileiras.

A formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa/Pnaic, no município de Curitiba, foi 
ofertada	de	forma	efetiva	desde	2013,	respeitando	a	promulgação	da	Medida	Provisória	nº	586	de	novembro	
de 2012, sancionada pela Lei 12.801 de 24 de abril de 2013, do Governo Federal. Entretanto, no ano de 2015, 
as	formações	ampliaram	a	discussão	no	objetivo	de	auxiliar	os	profissionais	da	educação	na	construção	da	
sua própria autonomia e do protagonismo das crianças da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.

Constando	como	premissa	que,	“a	escola	não	é	uma	instituição	que	fica	à	margem	da	sociedade,	ela	é	um	
organismo vivo, ela é responsável pela socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 1987, p. 53) a formação 
de	professores	alfabetizadores,	deve	possibilitar	reflexões	sobre	a	prática	pedagógica	de	cada	docente	com	
as	concepções	e	teorias	emanadas	do	currículo,	visando	a	construção	da	identidade	docente.

Nas	 tarefas	apresentadas	pelo	SIMEC/Sistema	Integrado	de	Monitoramento,	Execução	e	Controle	do	
MEC,	as	discussões	apontavam	uma	necessidade	de	o	professor	 refletir	a	cerca	dos	conhecimentos	 já	
desenvolvidos	pela	criança	e	nas	ações	a	serem	necessárias	para	a	superação	das	dificuldades.Ao	se	deparar	
com	uma	formação	que	faz	com	que	o	professor	reflita	sua	prática	docente	com	as	teorias	elencadas,	o	
conhecimento começa a ser construído pelo sujeito, transformando a prática. E, a avaliação dentre os seus 
eixos,	a	diagnóstica,	reflete	o	trabalho	necessário	ainda	a	percorrer.

Nessa perspectiva, ressalta-se a necessidade do professor ser o seu principal indagador da prática peda-
gógica, sempre se referenciando aos documentos legais que circundam o currículo escolar. Uma formação 
que	ajude	nessas	indagações,	incentiva	o	papel	do	professor-pesquisador	e,	através	da	troca	de	ações	entre	
pares, favorece a melhoria da aprendizagem e consequentemente a alfabetização.
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Desenvolvimento profissional

Schon	(1992),	afirma	que	os	movimentos	para	promover	a	formação	continuada	dos	professores,	podem	
ser	denominados	de	“escolas	de	desenvolvimento	profissional”.	Para	este	autor,	a	valorização	da	experiência	
inclui a própria formação do professor.

Romanowski (2007), Schon (1992), Pimenta e Ghedin (2002), falam a respeito da formação por meio da 
reflexão	na	ação.	Nesta	abordagem	a	prática	é	o	ponto	de	partida	para	a	reflexão.

Pimenta	e	Ghedin	 (2002)	 reiteram	que	para	efetivar	processos	de	 formação	com	base	na	reflexão,	é	
necessário	organizar	 “grupos	de	 investigação”,	para	que	a	prática	possa	ser	 refletida	coletivamente	na	
escola. O Pnaic proporcionou que este grupo de investigação fosse formado, permitindo o desenvolvimento 
profissional	dos	docentes	por	meio	da	análise	de	sua	própria	prática.

A	reflexão	na	ação	é	um	dos	modelos	de	formação	de	professores	mais	difundidos	na	atualidade.	Nessa	
abordagem,	a	prática	é	o	eixo	central.	Não	há	uma	ruptura	entre	teoria	e	prática,	ambas	possuem	uma	
relação permanente.

Esse processo destaca a importância do pensamento prático dos professores.

Na	realização	da	reflexão,	as	habilidades,	os	processos	cognitivos	e	os	meta-cognitivos	contribuem	

na promoção da análise das práticas docentes.

(ROMANOWSKI, 2007, p. 140)

Como uma boa parte dos professores da Rede Municipal de Curitiba participaram do Pnaic, a formação 
contribuiu para fortalecer algumas práticas nas escolas. Os professores alegam que o fato de estarem os 
mesmos	profissionais	responsáveis	pelo	trabalho	com	determinado	ano,	faz	com	que	todos	passem	a	ter	as	
mesmas	reflexões	acerca	da	prática,	contribuindo	para	uma	mudança	significativa.

É	exatamente	isso	que	a	literatura	aponta:

A	organização	dos	grupos	colaborativos	de	investigação	(...),	requer	condições	para	a	sua	imple-

mentação,	caso	contrário,	constitui	discursos	novos	sobre	a	formação	que	serão	“esvaziados”,	ou	

seja,	sem	significação	na	mudança	da	ação	e	da	profissionalização	do	professor.	(ROMANOWSKI,	

2007, p. 143)

Uma das temáticas desenvolvidas no Pnaic (2016) foi o protagonismo docente. Os estudos proporcionaram 
reflexões	a	respeito	da	identidade	profissional	do	professor,	retomando	o	seu	papel	como	um	agente	de	
transformação na educação.

A questão central a ser discutida durante o trabalho com essa temática era como pode o professor agir 
de modo a garantir a aprendizagem dos seus alunos e ser protagonista do seu processo de formação?

Nesse	ínterim,	o	protagonismo	do	professor	em	seu	desenvolvimento	profissional,	passa	a	ter	um	papel	
central. Em todos os encontros a formação docente é discutida a partir de práticas que emergem do cotidiano 
escolar:

A	concepção	de	formação	continuada	pressupõe	a	articulação	entre	teoria	e	prática:	a	práxis.	A	

práxis	é	uma	prática	social,	porém,	como	ela	não	fala	por	si	mesma,	é	preciso	estabelecer	uma	

relação teórica. Como percebemos, os estudos realizados no Pnaic procuram articular as temá-

ticas que emergem do cotidiano escolar, tais como planejamento, avaliação, interdisciplinarida-

de, currículo, e associá-las a estudos teóricos, a partir da problematização e da teorização, que 

repercutem	no	redimensionamento	da	prática	pedagógica	a	partir	das	reflexões	realizadas	nos	

cadernos. (BRASIL, 2014, p. 53).
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O	desenvolvimento	profissional	do	professor	vai	se	constituindo	na	medida	em	que	ele	mobiliza	os	seus	
conhecimentos relacionando a teoria estudada e a prática vivenciada. A prática passa a ser então o ponto 
de partida e também de chegada.

Neste pensar sobre o que fazer e como fazer, o professor torna-se um protagonista do seu desenvolvimento 
profissional,	ampliando	a	sua	autonomia	no	papel	de	transformador	da	sociedade.

A formação continuada assume fundamental importância, no sentido de rever constantemente seu papel, 
pois seu trabalho é de natureza intelectual e não técnica, é de humanização e de produção de conhecimento. 
(BRASIL, 2015, p. 54)

Metodologia

Será	relatada	a	experiência	que	vivenciamos	enquanto	orientadoras	de	estudo	em	turmas	do	Pnaic,	com	
professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.

A formação do Pnaic, no município de Curitiba nos anos de 2015 e 2016, se deu de forma regionalizada. 
Foram utilizadas estratégias formativas visando o desenvolvimento do protagonismo do professor. Algumas 
estratégias serão elencadas e descritas a seguir:

• Dinâmica de leitura
•	 Socialização	de	ideias,	saberes	e	experiências
• Diário de Bordo ou Livro da Vida

Dinâmica de leitura

Para	SOLÉ	 (2008,	p.	72),	 “quem	 lê	deve	 ser	capaz	de	 interrogar-se...questionar	 seu	conhecimento	e	
modificá-lo”.	Dessa	 forma,	 foram	organizadas	dinâmicas	diversificadas	com	o	objetivo	de	organizar	o	
conhecimento e contribuir com os recursos necessários para a compreensão leitora. Foram utilizadas como 
dinâmicas de trabalho em grupos: divisão de leitura de tópicos; jogo do Super Quiz (Dinâmica de perguntas 
e respostas); construção de uma linha do tempo com a cronologia histórica trazida nos tópicos da leitura; 
técnica de elaboração de Perguntas para os demais grupos; dinâmica de painel integrado; construção de 
um	texto	com	leitura	de	divisão	de	tópicos;	jogo	de	percurso	com	perguntas;	discussão	de	casos;	leitura	e	
discussão	de	imagens,	vídeos	e	músicas;	jogo	do	bingo.

A	estratégia	de	Discussão	de	Casos,	foi	utilizada	para	reflexões	na	leitura	do	texto	“Aprofundando	os	
conhecimentos: a organização do trabalho pedagógico na alfabetização”do Caderno 4, cujo o título é  
“A	organização	do	trabalho	escolar	e	os	recursos	didáticos	na	alfabetização”.

A dinâmica apresentou o seguinte encaminhamento: a turma foi dividida em 6 grupos pela orientadora 
de estudo. Cada grupo recebeu um caso para leitura e discussão. Todos os casos discutidos tiveram como 
temática o planejamento e a organização do trabalho pedagógico, no ciclo de alfabetização, conforme 
descritos a seguir:

Caso 1 – Paula, professora da RME há 5 anos, sempre trabalha com turmas de alfabetização. Após estes 
anos	de	trabalho,	Paula	menciona	que	não	quer	turmas	de	1.º	ano	que	não	tenham	frequentado	a	educação	
infantil,	pois	as	crianças	“não	sabem	nada”	em	relação	à	leitura	e	à	escrita.	O	que	vocês	pensam	sobre	isso?

Caso	2	–	Sabrina,	professora	da	RME	há	10	anos,	afirma	que	as	crianças	do	1.º	ano	não	querem	aprender	
a escrever porque só querem brincar. O que vocês pensam sobre isso?

Caso	3	–	Você	é	professora	de	uma	turma	de	2º	ano	e	recebeu	João,	um	aluno	introspectivo	e	que	não	
consegue escrever nem palavras simples. João já foi avaliado por meio de uma ADP e o resultado foi que 
não há problemas e que é preciso investir no ensino. O que você faria?

Caso	4	–	Cristina	é	uma	professora	bastante	experiente	com	turmas	de	alfabetização,	atuando	há	20	anos	
sempre	no	ciclo	I.	Devido	a	esta	experiência,	Cristina	afirma	que	não	precisa	planejar	suas	aulas,	pois	elas	
estão	“prontas	na	cabeça”.	O	que	vocês	pensam	sobre	isso?
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Após	a	discussão	em	pequenos	grupos,	cada	equipe	registrou	uma	síntese	da	reflexão	e	foi	efetivada	uma	
discussão das respostas no grande grupo.

Todas as respostas dos grupos voltaram-se para a necessidade do rompimento de paradigmas tradicionais 
existentes	em	algumas	unidades	escolares.	Os	professores	mencionaram	perceber	a	necessidade	de	um	plano	
de aula para o ensino e de se efetivar as aprendizagens em diferentes espaços e ambientes educativos dentro 
da escola, evidenciando aqui, durante a formação, o papel do professor como protagonista na construção 
de sua autonomia docente.

A estratégia do Jogo Quiz foi utilizada na leitura do Caderno 8 Ciências da Natureza no Ciclo de 
Alfabetização,	Textos	1	e	3	“Alfabetização	Científica:	um	direito	de	aprendizagem”	e	“Atividades	investigativas	
no ensino de Ciências”, respectivamente. A orientadora de estudos dividiu a turma em 5 equipe, cada uma 
deveria	elaborar	duas	questões	para	o	jogo	do	Quis,	após	a	leitura	das	páginas	dos	textos.	Cada	equipe	digitou	
no computador da orientadora as perguntas formuladas, onde os slides já estavam previamente preparados 
para a digitação das mesmas.

Durante	o	 Jogo	Quiz,	as	professoras	 teriam	que	mostrar	plaquinhas	validando	ou	nãoas	questões	
apresentadas	pelas	equipes.	Assim,	nem	todas	as	questões	precisavam	ser	corretas.	Plaquinha	verde	indicava	
que	a	questão	estava	correta	e	plaquinha	vermelha	que	a	questão	estava	incorreta.	Seguem	as	questões	
construídas	pelas	equipes	após	a	leitura	do	texto,	para	a	estratégia	do	Jogo.

	 1.	 	 A	alfabetização	científica	apresenta	conceitos	determinados	e	dispensa	a	investigação	científica,	
trabalhando a partir do senso comum.

	 2.	 	 Uma	das	características	da	atividade	científica	é	mobilizar	conhecimentos,	fenômeno	ou	evento	da	
realidade (física, humana ou pensamento).

 3.  As Ciências podem ser concebidas sob dois aspectos: como algo vivo e impregnado da condição 
humana	ou	como	algo	pronto,	lido	em	livros	didáticos	e	assim	“acabado”.

	 4.	 	 A	Ciência	desconsidera	o	saber	popular,	as	tradições,	o	místico	e	o	mítico,	pois	a	mesma	precisa	
validar	o	conhecimento	para	torná-lo	científico.

	 5.	 	 Qual	o	papel	da	educação	no	processo	de	Alfabetização	Científica?

	 6.	 	 Em	ciências	deve-se	evitar	iniciar	o	trabalho	por	definições.

	 	 	 Essa	afirmação	é	verdadeira	ou	falsa?

	 7.	 	 Quando	retiramos	água	de	um	poço,	ao	puxar	o	balde	ele	ficará	leve	dentro	da	água.

 8.  O nome do instrumento que é utilizado para observar o fenômeno que podemos ver quando: a 
bolinha de gude estica o elástico no ar e quanto ela estica o elástico, é o dinamômetro?

   (    ) V  ou  (    ) F

	 9.	 	 Leituras,	discussões	e	memórias	científicas	dos	estudantes	(registros)	aparecem	como	fundamentais	
nesse processo.

   (    ) V  ou  (    ) F

 10.  A construção da(s) resposta(s) relaciona-se não somente com a pergunta, mas com o planejamento 
e a realização do estudo.

   (    ) V  ou  (    ) F

Na estratégia dinâmica do Jogo Quiz, as professoras tiveram a oportunidade de repensar seus 
conhecimentos	e	 (re)construí-los	de	acordos	com	as	exigências	de	sua	realidade	profissional.	Durante	a	
sistematização	dos	saberes	científicos,	construiu-se	a	autonomia	do	professor	no	processo	da	formação,	uma	
das	exigências	da	atual	sociedade	para	o	cotidiano	escolar,	na	busca	de	uma	melhoria	para	a	construção	de	
uma	escola	pública	de	qualidade.
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Ao	considerar	a	formação	continuada	como	atividade	profissional	essencial	ao	trabalho	docente,	

busca-se oferecer suporte à prática pedagógica, principalmente ao professor alfabetizador, a 

partir	de	situações	que	incentivem	a	problematização,	a	reflexão	e	a	teorização,	e	que	promo-

vam	a	construção	do	conhecimento,	como	processo	contínuo	de	formação	profissional	(BRASIL,	

2015, p. 52).

Socialização de experiências/práticas

Para	organização	de	um	momento	de	socialização	de	experiências	entre	os	professores,	foi	previamente	
combinada uma data com os professores e elencada as áreas do conhecimento que poderiam ser escolhidas 
as práticas que seriam compartilhadas: oralidade, leitura ou escrita na alfabetização, matemática, ciências, 
história,	geografia,	direitos	humanos	ou	artes	como	integração	de	saberes	no	ciclo	da	alfabetização.	O	objetivo	
era	promover	o	compartilhamento	de	práticas	 significativas,	elucidando	preferencialmente	as	práticas	
decorrentes	após	as	reflexões	durante	os	encontros	de	formação.

As	orientadoras	enviaram	antecipadamente	aos	professores	sugestões	de	slides	para	a	organização	das	
apresentações	e	orientações	para	os	relatos.	Pelas	orientadoras	de	estudo	foi	organizado	um	cronograma	
para	as	apresentações	e	os	professores	alfabetizadores	divididos	em	equipes	de	trabalho	de	acordo	com	
o ano e unidade escolar. Foi entregue para as professoras uma lista de critérios que deveriam por elas ser 
analisado para escolher uma prática das que foram compartilhadas neste dia e, que deveria representar a 
turma entre as Orientadoras de Estudo do Pnaic de Curitiba, no Seminário das Orientadoras de Estudo com 
a Instituição Formadora, Universidade Federal do Paraná.

Critérios	para	definição	da	escolha	da	prática:
 • planejamento didático-pedagógico de um componente curricular trabalhado no Pnaic;
 • intervenção no processo de aprendizagem;
 • observação e análise sobre o aprendizado dos estudantes (relação entre conhecimentos prévios e o 

conteúdo	estudado).	Durante	as	apresentações,	ficou	evidente	a	reflexão	a	respeito	da	prática	de	cada	
docente.	Tal	aspecto	está	relacionado	a	abordagem	formativa,	que	promoveu	a	reflexão	na	ação.

O	compartilhamento	de	experiências	permitiu	uma	discussão	através	do	 relato	das	organizações	
efetivadas	do	planejamento	do	professor,	que	levou	à	construção	de	saberes.	Quando	o	professor	exercita	a	
sua	argumentação	entre	pares,	contribui	para	o	seu	desenvolvimento	pessoal	e	profissional.

Os programas de formação continuada (...) Eles se constituem momentos em que os professores 

têm	oportunidades	de	contato	com	colegas	para	troca	de	experiências,	discussão	das	questões	

que enfrentam no cotidiano e construção de conhecimentos que podem contribuir com as práticas 

pedagógicas	significativas.(BRASIL,	2015,	p.	60)

Neste	aspecto,	percebemos	que	oportunizar	uma	socialização	de	experiências	entre	os	professores	
legitimou	o	desenvolvimento	profissional,	desfazendo	a	mítica	de	que	as	formações	são	“	receitas	mágicas”	
para os problemas educacionais de nossa sociedade. Mais que isso, potencializamos a atuação do professor 
como	agente	protagonista	de	sua	formação,	refletindo	a	partir	da	luz	da	teoria,	suas	práticas	pedagógicas.

Diário de bordo ou livro da vida

A prática do diário de bordo se deu na formação do Pnaic como atividade permanente em todos os 
encontros,	permitindo	aos	professores:	relatar	experiências	do	seu	dia-a-dia,	expressando	suas	memórias,	
exercitando	a	escrita	de	um	gênero	textual.	Em	cada	encontro	um	professor	alfabetizador	efetivava	o	registro	
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das	memórias	do	dia,	escolhendo	um	gênero	textual	de	sua	preferência.	No	próximo	encontro	o	professor	
efetivava a leitura para os demais professores.

Os professores efetivaram o registro das memórias utilizando gêneros como: carta, crônica, diário, síntese, 
conto,	receita,	história	em	quadrinhos,	poema,	mapa	de	tesouro	e	textos	jornalísticos.

O ato em que o professor produz os seus registros é fundamental: é a partir disso que a escrita se 

materializa e dá concretude ao nosso pensamento (BRASIL, 2015, p. 59).

A prática do diário de bordo fez com que os professores ousassem na produção escrita de um gênero 
textual	do	qual	não	estavam	muito	acostumados	a	efetivar	no	dia	a	dia;	proporcionou	o	contato	com	a	leitura	
das memórias efetivadas pelos colegas da turma, relembrando as temáticas trabalhadas no encontro anterior. 
A	cada	encontro	havia	uma	retomada	do	diário	do	encontro	anterior,	isso	proporcionou	uma	maior	reflexão	
sobre o que foi possível efetivar ou repensar durante aquele período.

O	registro	possibilitou	o	estudo	da	realidade	escolar	pela	sistematização	de	ideias,	exigindo	um	processo	
criativo de escrita por parte dos professores.

A	partir	do	diário	de	bordo,	surgiu	o	registro	fotográfico	das	imagens	dos	encontros,	que	também	eram	
inseridas	na	escrita	dos	textos	e	possibilitando	formas	multimodais	de	perceber	a	língua	e	a	comunicação	
como	processo	histórico	e	reflexivo.

Figura 1 – Diário de Bordo da Professora Alfabetizadora Daiana Santana – página 01 /Turma 40696, Pnaic 
2016, Curitiba – PR
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Figura 2 – Diário de Bordo da Professora Alfabetizadora Daiana Santana – página 02 /Turma 40696, Pnaic 
2016, Curitiba – PR

Considerações finais

As propostas de planejamento e construção dos jogos do Bingo e Quiz em equipes, possibilitaram uma 
riqueza de trocas entres os professores, oportunizando uma desestabilidade de conceitos e trazendo uma 
discussão muito positiva no grupo. As professoras participaram das estratégias com grande entusiasmo, algo 
que	fazia	com	que	efetivassem	a	reflexão	de	sua	prática	docente.	No	Jogo	Quiz,	foi	observado	que	uma	equipe	
teve	dificuldade	na	elaboração	do	pensamento	no	momento	de	redação	da	pergunta.	Nesse	momento,	houve	
apoio por parte da orientadora de estudos. A estratégia foi diferenciada e inusitada levando os professores 
alfabetizadores a elogiar muito a dinâmica.

A escrita das memórias com o Diário de Bordo foi um diferencial, surpreendendo a cada encontro e não 
houve	dificuldade	para	a	escolha	de	um	professor	para	o	registro.	Essa	estratégia	proporcionou	a	relação	
com	a	escrita	de	uma	forma	prazerosa,	sendo	que	todas	se	prontificavam	a	cada	dia.	Um	professor	efetivou	
o	registro	utilizando-se	da	escrita	de	uma	História	em	Quadrinhos	e	a	ilustradora	foi	sua	filha	de	11	anos.

As estratégias aqui elencadas, foram momentos singulares nos encontros, possibilitando aos professores, 
um	olhar	reflexivo	para	o	planejamento	na	sala	de	aula	com	os	estudantes.	Por	meio	de	tais	práticas	foi	
possível	mobilizar	a	constituição	da	identidade	profissional,	promovendo	a	reflexão	acerca	do	protagonismo	
do docente como desencadeador de práticas diversificadas para a melhoria do processo ensino e 
aprendizagem no ciclo de alfabetização.
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Oficinas de leitura e produção de textos na formação inicial de 
professores: uma experiência estético-formativa

Bárbara Cortella Pereira de Oliveira
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT/IE/DEOE – Cuiabá)

Resumo: Com o objetivo de contribuir para a formação inicial de professores/mediadores do ensino da leitura 
e escrita, enfocam-se neste artigo os principais momentos formativos ocorridos durante os dez encontros 
do	Curso	de	Extensão	“Oficinas	de	Produção	de	textos”,	vinculado	ao	DEOE/IE/UFMT	–	Cuiabá.	Mediante	a	
leitura	de	textos	disparadores	–	diferentes	gêneros	literários	–	proporcionou-se	espaços	e	tempos	nos	quais	
estudantes	do	Curso	de	Pedagogia	pudessem	sentir	o	desejo	e	a	real	necessidade	de	ler	para	fins	de	fruição	e	
a	criação/ampliação	de	um	vasto	repertório	literário	de	autores	da	literatura	brasileira	a	fim	de	aprimorarem	
suas	práticas	de	escrita	na	universidade.	Considera-se	que	ao	longo	das	Oficinas	propiciaram-se	aos	estudantes	
significativas	experiências	que	os	motivaram	a	exercer	a	prática	de	uma	escrita	autoral	com	maior	autonomia	
e	em	situações	discursivas	diferentes,	desconstruindo	certo	formalismo	acadêmico	e	constituindo	identidades	
na	leitura	e	produção	de	textos	escritos.
Palavras-chave:	Formação	de	professores.	Leitura	e	produção	de	textos.	Práticas	de	leitura	e	escrita.

“Com as palavras se podem multiplicar os silêncios” (Manoel de Barros).

Introdução

É muito comum em cursos de formação inicial e continuada de professores ouvirmos relatos de professores 
que	leem	pouco,	por	obrigação	ou,	ainda,	por	mera	necessidade	profissional	a	fim	de	progredirem	na	carreira.	
Formadores	de	crianças	leitoras	e	produtoras	de	textos	que	em	fase	inicial	e/ou	final	de	formação	não	se	
consideram bons leitores ou sem uma história de leitura relevante para contar1.

Como	sabemos	a	experiência	com	a	linguagem	literária	é	condição	necessária	para	a	formação	docente	
que	prima	pelo	desenvolvimento	estético-formativo	de	leitores/escritores	proficientes	e	críticos.	Se	quisermos	
efetivamente	formar	crianças	leitoras	e	produtoras	de	textos	capazes	de	lerem	e	produzirem	textos	com	
sentido,	antes	de	qualquer	procedimento	metodologógico,	o	professor	precisa	vivenciar	experiências	reais	
com uma multiplicidade de gêneros literários.

Baseado	em	 tais	pressupostos,	o	Curso	de	extensão	 “Oficina	de	Produção	de	 textos”,	 vinculado	ao	
Departamento de Ensino e Organização Escolar (DEOE) do Instituto de Educação (IE) da UFMT – Cuiabá, 
objetivou contribuir para o letramento literário de estudantes2 em processo de formação inicial no Curso de 
Pedagogia, proporcionando espaços e tempos nos quais eles pudessem sentir o desejo e a real necessidade 
de	ler	para	fins	de	fruição	e	a	criação/ampliação	de	um	vasto	repertório	literário	de	autores	da	literatura	
brasileira	a	fim	de	aprimorarem	suas	práticas	de	escrita.

Considerando que as práticas de escrita envolvem um processo discursivo (SMOLKA, 1988; MAGNANI, 
1991)	que	vai	muito	além	dos	aspectos	técnicos	e	normativos	da	língua	escrita,	ministramos	dez	Oficinas	de	
Produção	de	textos	(40	horas)	com	base	na	leitura	de	diferentes	gêneros	textuais	e	literários	por	considerá-los	

1 Nas disciplinas “Fundamentos e Metodologia do Ensino da Linguagem II e IV” do Curso de Pedagogia da UFMT tenho proposto, 
respectivamente, a escrita de memoriais sobre o processo de alfabetização e história de leituras dentro e fora do universo escolar 
como um instrumento formativo. Ao rememorarem e narrarem suas histórias e práticas de leituras utilizadas no contexto familiar 
e/ou escolar mediante um processo reflexivo ressignificam suas próprias práticas como futuros docentes e mediadores literários, 
corroborando com as pesquisas de Cordeiro (2007).

2 Projeto de Extensão (Protocolo SIEx n. 180220160904511683) proposto pela Dra. Rubia Helena Naspolini Coelho Yatsugafu e Coordenado 
pelas professoras Rubia e Dra. Bárbara Cortella Pereira de Oliveira.
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como disparadores de desejo e necessidade (MILLER; MELLO, 2008) de escrever de forma autoral assim como 
favorecem	o	letramento	literário,	compreendendo-o	como	um	processo	de	construção	de	sentidos	de	um	texto.

Tal	singularidade	vem	tanto	de	uma	interação	verbal	única	e	intensa	mediada	pelo	texto	literário,	

uma	vez	que	a	literatura	é	essencialmente	palavra,	quanto	da	experiência	de	mundo	que	concentra	

e disponibiliza, pois não há limites temporais ou espaciais para um mundo feito de palavras – o 

exercício	da	liberdade	que	nos	torna	humanos.	(COSSON,	2014,	p.	25).

Dado	os	limites	espaciais	propostos	para	este	texto,	apresentamos	os	principais	momentos	formativos	
ocorridos	durante	os	dez	encontros	dessas	Oficinas	de	Produção	de	textos,	não	tendo	sido	possível	apresentar	
com	o	mesmo	grau	de	detalhamento	todas	as	Oficinas	e	as	escritas	nelas	produzidas,	nem	as	Oficinas	n.7	de	
Linguagem audiovisual e n.8 Pensamentos-pimenta, de Rubem Alves.

Apresentar-se em forma de poesia – o lado avesso da palavra

A	primeira	oficina	do	Curso	de	Extensão	teve	como	objetivo	principal	criar	nos	estudantes	o	desejo	e	a	
necessidade	de	escrever	textos,	sem	preocupar-se	com	as	normas	acadêmicas	e/ou	da	Língua	portuguesa.	
Como	eixo	disparador,	propusemos	a	leitura	de	alguns	textos	poéticos	de	diferentes	autores	da	literatura	
brasileira	universal,	a	fim	de	que	se	apresentassem	ao	grupo	“virando	poesia”.

Inicialmente,	realizamos	uma	roda	de	conversa	com	os	estudantes	a	fim	de	melhor	identificarmos	as	
expectativas/necessidades	dos	participantes	em	relação	à	Oficina	de	Produção	de	textos.	Dos	14	estudantes	do	
Curso	de	Pedagogia	presentes	(1º,	2º.	e	4º	ano)	a	maioria	revelou	a	necessidade	de	melhorar	o	nível	da	escrita	
acadêmica para a elaboração de artigos e trabalhos de conclusão de curso. Desses estudantes, apenas três 
verbalizaram	a	vontade	de	ampliar	o	universo	literário	a	fim	de	escrever	com	mais	liberdade	e	criatividade	
para romperem com a insegurança, muitas vezes, institucionalizada pela e na academia.

Com o objetivo de ampliarmos as referências literárias desses estudantes, apresentamos nessa primeira 
Oficina	poemas	de	autores	da	literatura	brasileira	e	universal.	Foram	lidos	silenciosamente	e,	posteriormente,	
partilhados oralmente os seguintes poemas: Resíduo, de Carlos Drummond de Andrade; O chão é a cama, 
de Carlos Drummond de Andrade; Lembrança do mundo antigo, de Carlos Drummond de Andrade; Saudade, 
de Florbela Espanca; A música das almas, de Vinícius de Moraes; Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro; 
Saudade, de Manuel Bandeira; Canto I, Camões;	Contra Narciso e Merda de Ouro, de Paulo Leminski; O açúcar, 
Ferreiro Gullar; Eu não vou perturbar a paz, Manoel de Barros; Poema 28, de Ricardo Reis; e Subúrbios, de 
Pablo Neruda.

Durante a leitura compartilhada, constatamos a pouca intimidade dos estudantes na leitura do gênero 
poema,	a	falta	de	proximidade/conhecimento	sobre	os	autores	lidos	e	recorrência	de	apontamentos,	como:	
“Professora, não sei se compreendi direito o que o poema quer dizer”;	“Não sei se minha interpretação está 
correta”.

Naquele	momento,	buscamos	refletir	juntamente	com	os	estudantes	indicando	que	os	poemas	podem	
apresentar	uma	polifonia	de	sentidos	e	de	estrutura	poética.	Hoje,	compreendo	que	a	minha	resposta	àquelas	
acadêmicas	poderia	ter	sido	complementada	com	as	reflexões	contidas	no	poema	“Matéria	de	poesia”	(1970),	
de Manoel de Barrros3, um dos autores lidos naquela manhã:

3 Em 2016, comemoramos o centenário do nascimento do poeta matogrossense Manoel de Barros (1916-2014).
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[...]
Cada coisa sem préstimo tem lugar para a poesia
Tem seu lugar
Na poesia ou na geral
O que se encontra em ninho de joão-ferreira:
caco de vidro, garampos,
retratos de formatura,
servem demais para a poesia

As coisas que não prendem, como
Por	exemplo:	pedras	que	cheiram
Água, homens
Que atravessam períodos
de árvore, se prestam para poesia

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma
E que você não pode vender no supermercado
Como,	por	exemplo,	o	coração	verde
dos pássaros,
serve para poesia.
[...]
Tudo aquilo que nossa
civilização rejeita, pisa e mija em cima,
serve para a poesia
[...] (BARROS, 2013, p. 136).

Foi possível perceber certa resistência por parte de alguns estudantes no momento que propusemos 
a	escrita	de	uma	poesia,	alguns	estavam	sentindo	dificuldade	por	desconhecerem	a	estrutura	do	 texto	
poético, outros insegurança por não saberem se o que estavam escrevendo era realmente poesia. Buscamos 
desconstruir	nesse	momento,	o	conceito	de	que	para	o	texto	ser	considerado	poesia	precisa	estar	estruturado	
rigorosamente	com	rimas	e	métricas.	Após	a	escrita	dos	poemas,	cada	estudante	fez	a	leitura	de	seus	textos	
em	voz	alta,	cujos	excertos	destaco	a	seguir.

[...]
Talvez eu seja um Renascimento
Que surge a cada amanhecer
Talvez eu seja a mesma coisa
De todo dia até quando eu morrer.
[...] (R., 2016)

Vinda de um lugar bem distante,
Pensava em ser professora a todo instante.
Porém os desencontros da vida,
Deixou	essa	minha	ideia	adormecida.

Ser professora era o que eu mais queria

Quando uma oportunidade surgia

Abracei com força a Pedagogia

Alimentando a grande vontade ainda trazida da Bahia. (A., 2016)
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Não é tarefa fácil, olhar para si

Para isso seria bom a presença de um espelho

Espelho, esse sim!

Sabe tudo de mim.

Porém,	só	aquilo	que	mostra	o	meu	exterior

Mas, e quanto ao que de fato sou?

Não tem jeito, esse valor, sou eu quem dou.

O que, às vezes, ninguém mais dará. (A., 2016).

Venham todos conhecer a riqueza de meu povo

É sofrido? Sim, senhor! Mas são fortes como poucos

Não sei para onde o vento me levará

Sei que levo comigo a essência de lá

Qualquer dia regressarei ao meu sertão amado

Para reviver os momentos felizes do passado. (M., 2016).

Sou fruto do pecado, e nele fui criada

Sou a mistura do índio, do branco e da África

Sou parte de algumas memórias, presente em várias histórias.

[...]

A feição de mármore congelada com um sorriso

Que o tempo me impôs

Sou o fogo controlado e o descontrole.

Sou boa, sou doce

Eu sou e sou e sou

E assim sou. (T., 2016).

“[...]

Diferente de muitas meninas,

Ela não gostava nem um pouco de boneca.

Ela queria mesmo era poder jogar bola.” (M., 2016).

Os trechos dos poemas transcritos revelam que, apesar de certa resistência inicial, os estudantes foram 
sensibilizados	pelos	poemas	e	impulsionados	a	falaram	de	questões	profundas	sobre	si,	suas	histórias	de	vidas,	
origens	familiares,	identidade	feminina,	medos,	desejos	e	sonhos.	Assim,	a	leitura	dos	textos	disparadores	
contribuiu para ampliar a leitura de mundo dos estudantes assim como serviram de inspiração/referência 
para a escrita de seus próprios poemas.

A literatura infantil como disparadora das memórias de infância

Como	o	primeiro	texto	produzido	na	Oficina	os	estudantes	haviam	escrito	poeticamente	sobre	aspectos	
de suas vidas, objetivamos dar sequencia e provocá-los trazendo à memória lembranças mais pontuais da 
infância	a	partir	da	leitura	de	diversos	livros	de	literatura	infantil,	a	fim	de	sensibilizarmos	os	estudantes	
a produzirem cartas para eles mesmos no passado, assim como ampliarmos o repertório literário desses 
professores em formação.
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Não	quero	te	deixar	curiosa,	mas	aproveite	muito	cada	fase,	ouça	as	pessoas	que	te	amam	e	ame	

sem medo! Obedeça seus pais e não seja tão respondona, cuide das suas barbies, elas são para 

a vida toda. (M., 2016).

Venho através desta carta confortá-la, trazendo um pouco de atenção e carinho. Saiba que este 

momento	não	é	o	fim	do	mundo	[...]	(M.,	2016).

Em outra oportunidade contarei mais novidades. Encerro com o coração bem apertadinho e 

lágrimas no olhar, coisas que a saudade costuma provocar. (A., 2016).

Todavia	para	mim	tudo	mudou:	cidade	nova,	novos	amigos,	novo	trabalho,	enfim,	apenas	a	minha	

essência permanece. Pois bem, hoje tenho uma linda família, algo que naquela época nem em 

sonhos poderia imaginar. (A., 2016).

Nessa	2ª	Oficina	propusemos	como	disparadores	diversos	textos	de	autores	da	literatura	infantil	brasileira,	
tais como: Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Eva Furnari, Tatiana Belinky e Ilan Brenman. Cada estudante pode 
escolher, livremente, um livro para apreciar a leitura e, em seguida, compartilhar com os demais integrantes 
do	grupo	a	história	infantil	com	que	mais	se	identificasse	naquele	momento.

Da	leitura	compartilhada	dos	livros	de	literatura	infantil,	conversamos	sobre:	as	experiências	desse	tipo	
de leitura na infância e os livros preferidos de cada um; a importância de selecionar livros de qualidade (e o 
alerta	para	as	adaptações	de	pouca	qualidade)	para	a	formação	de	leitores	desde	o	berçário;	e	a	importância	
de	desconstruir	no	imaginário	das	crianças	questões	de	gênero	como	a	fragilidade	feminina	e	os	padrões	de	
beleza trazidos à roda, a partir da leitura do livro Até as princesas soltam pum, de Ilan Brenman.

A produção de contos inspirados em Cora Coralina e Machado de Assis

A	3ª	Oficina	visou	dar	a	conhecer	com	profundidade	o	lugar	e	a	importância	da	obra	de	Cora	Coralina	na	
história	da	Literatura	brasileira	e	propiciar	o	deleite	a	partir	da	leitura	do	conto	“Das	coisas	bem	guardadas	e	
suas consequencias” que tematiza sobre algo que a maioria de nós vivenciou no período da infância: o desejo 
por um objeto proibido pelos adultos.

Iniciamos	essa	oficina	lendo	coletivamente	e	pausadamente	com	comentários	individuais	a	biografia	“Uma	
voz	que	ficou”	escrita	pela	filha	de	Ana	Lins	dos	Guimarães	Peixoto	Bretas,	a	Cora	Coralina.

Essencialmente poeta, uma vez que a poesia não se dá apenas na forma de versos, Cora reve-

la-se,	contudo,	ao	longo	de	seu	percurso	literário,	uma	insuperável	contadora	de	estórias	(“sem	

‘h’), minha menina, porque não sou historiadora nem memorialista, apenas se sempre a estória 

do	cotidiano	–	verdades	e	mentiras”)	onde	a	poesia	não	deixa	de	coexistir	pacificamente	com	a	

ficção	ou	“causos”	por	ela	ouvidos	ou	vividos	nos	seus	quase	96	anos	de	existência.	(TAHAN	IN	

CORALINA, 2014, p. 5-6).

Ao apresentar e dar a conhecer aspectos da vida e da obra de Cora Coralina continuamos a desconstrução 
do	conceito	trabalhado	na	1ª	Oficina	sobre	a	concepção	de	“poesia”	e	consolidamos	e	vivenciamos	o	conceito	
de conto presentes em O tesouro da casa velha.

Contrariando	sua	própria	afirmação,	Cora	soube	transformar	sua	vivência	em	agudíssima	memó-

ria	e	essa	memória	em	verdadeira	expressão	de	arte,	dando-lhe	a	forma	de	contos	ou	poemas	

que são registros histórico-sociais de uma época que já vai muito longe e da qual ela mesma foi 

personagem.
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Isto	não	significa	que	contos	sejam	meu	retrato	da	realidade,	realidade	essa	que	ela	soube	trans-

cender com uma peculiaridade narrativa das mais interessantes, resgatando uma linguagem já 

perdida mas que na sua voz ganha autenticidade, torna-se vivíssima e cheia de encantos. Cons-

ciente	disso,	dizia	ela	que	“a	língua	é	móvel,	os	gramáticos	é	que	a	querem	estática,	solene,	rígida.	

Só	o	povo	a	faz	renovada	e	corrente.	(TAHAN	IN	CORALINA,	2014,	p.	5-6).

É também com Cora que buscamos desconstruir o conceito de linguagem como apenas processo de 
codificação	e	decodificação	de	sinais	linguísticos,	mas	como	representação	de	movimento,	vida,	transformação	
de realidades e de sujeitos produtores de suas e (hi) stórias.

Em	seguida,	lemos	coletivamente	o	conto	“Das	coisas	bem	guardadas	e	suas	consequências”.	Após	essa	
leitura coletiva, apresentamos as características do gênero conto (introdução, complicação e desfecho) e 
suas modalidades (de humor, fantásticos, de mistério e terror, contos realistas, psicológicos, religiosos, e 
minimalistas).	Como	exemplo	da	modalidade	de	contos	minimalistas,	apresentamos	o	seguinte	conto:	“Um	
homem, em Montecarlo, vai ao Cassino, ganha um milhão, volta para casa e se suicida”, de Anton Pavlovich 
Tchekhov.

Diante	do	desafio	e	da	pouca	experiência	da	escrita	de	um	conto,	alguns	estudantes	se	entusiasmaram	
com a possibilidade da escrita de contos minimalistas, por considerá-lo mais fáci. No entanto, incentivamo-
los	a	escreverem	diversas	versões	de	um	mesmo	conto	minimalista,	assim	como	contos	mais	longos.	O	conto	
minimalista	sobre	o	gato,	por	exemplo,	teve	cinco	versões	muito	originais.	Já	o	trecho	destacado	do	conto	
“Da	amizade	à	novidade”	revela	a	sensibilidade	da	autora	ao	descrever	o	nascimento	de	uma	amizade	no	
contexto	escolar.

O	gato	comprou	um	grande	bolo	para	a	sua	festa,	mas	explodiu,	pois	era	o	único	convidado.

O gato foi convidado para a sua festa surpresa, chegou antes de todos para gritar: Surpresa! (J. 2016)

Era	uma	vez,	uma	aldeia	cheia	de	flores	e	amores.

João amava Maria, Maria amava João.

Porém Lívia matou Maria, porque se não era dela.

Maria de ninguém seria. (T., 2016).

As mudanças são sempre uma novidade, principalmente para uma criança.

A	pequena	Lara	chegou	na	(sic*)	nova	turma	escolar	e	logo	pensou:	“Não	posso	falar	nada.”	Mas	

em sua mente reinavam vários pensamentos. E antes que pudesse perceber já estava sendo 

notada por alguns de sua sala.

E um sorriso aberto de uma linda menina de óculos, foi o bastante para que Lara começasse a 

contar seus gostos e desgosto para a nova amiga, logo nos primeiros minutos da aula.

Lara começou uma bela amizade com a menina de óculos, cujo nome, descobriu ser Clara. Essa 

descoberta rendeu mais sorrisos, pois Lara estava dentro de Clara. (R., 2016).

A	4ª	Oficina	foi	disparada	pela	leitura	compartilhada	de	“Contos	da	escola”,	de	Machado	de	Assis,	para	
ampliar	o	universo	literário	dos	estudantes	e	colocá-los	em	contato	com	um	bom	exemplo	de	narrativa	
de	memórias	escolares,	mesmo	que	de	 forma	ficcional.	Os	estudantes	ficaram	encantados	com	a	 forma	
que Machado descreve os detalhes de seu universo escolar, as personagens, as cenas, sem ser cansativo e 
repetitivo.

Após	a	leitura	coletiva,	propusemos	a	produção	de	um	texto	dissertativo	contendo	uma	crítica	à	escola.	
Foi	com	certa	estranheza	que	constatamos	que	essa	parece	ter	sido	a	proposta	de	produção	de	texto	mais	
difícil/desmotivadora para os estudantes, embora todos eles estivessem familiarizados com a temática por 
serem graduandos do Curso de Pedagogia.
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Literatura erótica: disparando desejos e (re) escritas

A	5ª	Oficina	visou	apresentar	características	do	Gênero	Crônica	e	suas	principais	modalidades:	crônica	
narrativa,	 lírica	ou	poética,	reflexiva,	humorística	e	jornalística,	dentre	outras.	Como	textos	disparadores,	
propusemos	a	leitura	das	crônicas	“Os	virgens”,	de	Martha	Medeiros	e	“O	cheirinho	do	amor:	crônicas	safadas”,	
de Reinaldo Moraes.

Ao ler apenas o título das crônicas, levantamos hipóteses sobre qual assunto seria abordado pelos 
autores.	No	primeiro	caso,	os	estudantes	constataram	que	se	tratava	de	uma	crônica	reflexiva	em	que	a	
autora	abordava	a	nossa	condição	de	seres	humanos	inacabados	e	das	inúmeras	descobertas	ante	a	vida.	
No segundo, Reinaldo Moraes descreve com detalhes a cidade de São Paulo e o passeio de um homem pelo 
centro velho dessa cidade na compra de um bacalhau e seu odor.

Lemos	coletivamente	também	os	textos	“O	elixir	do	pajé”	e	“Mênstruo”,	ambos	de	Bernardo	Guimarães.	
Essas	duas	últimas	leituras,	embora	datassem	do	início	do	século	XX,	trouxeram	certo	espanto	e	desconforto	
pela	linguagem	mais	obscena	dos	textos	eróticos.	Os	estudantes	ressaltaram	que	não	tiveram	uma	formação	
em	casa	e	na	escola	para	a	educação	sexual,	por	 isso	a	curiosidade	e	o	espanto	diante	da	 literatura	
apresentada.

Com o objetivo de ampliarmos as referências literárias desses estudantes, apresentamos diversos títulos 
da literatura erótica: Dalton Trevisan, Érico Verrísimo, Gregório de Matos, Glauco Mattoso, Martha Medeiros 
e Reinaldo Moraes. Cada estudante pode escolher livremente um livro para apreciar a leitura. Em seguida, 
propusemos	que	escrevessem	uma	crônica	anônima	a	partir	do	tema	“Confissões	de	adolescentes”.

A adolescência me remete aos cadeados que coloquei em meus segredos da época. Cadeados 

esses,	que	me	deixavam	a	segurança	de	que	todos	os	meus	mais	profundos	segredos,	desejos	e	

anseios	estavam	trancafiados	pelo	cadeado	do	pudor.	(J.,	2016).

Fechei os olhos de leve com um frio gigantesco em minha barriga, e aconteceu, o frio que antes 

estava	preso,	agora	resfriava	o	meu	corpo;	que	por	um	tempo	ficou	ali	paralizado,	embaixo	de	

uma árvore da casa de uma amiga em um bairro muito distante de minhas memórias. (T., 2016).

Após a produção escrita, todos quiseram ler e assinar suas crônicas. Votamos a crônica mais adequada aos 
objetivos	para	ser	reescrita	na	próxima	oficina.	Até	a	6ª	Oficina,	as	correções	dos	textos	dos	estudantes	não	
eram feitas de forma sistemática e convencional, pois queríamos disparar o desejo e a necessidade de escrever 
com sentido e não apenas uma produção escrita de acordo com a norma padrão da Língua portuguesa, por isso 
os	textos	eram	revisados	apenas	quando	os	estudantes	vinham	nos	mostrar	e	pedir-nos	sugestões	de	escrita.

Após	cinco	encontros,	considerando	que	o	grupo	já	estava	suficientemente	motivado	e	sensibilizado	para	
produzir	textos	com	sentido,	fizemos	uma	pausa	necessária	nesse	encontro	para	pontuarmos	as	questões	
gramaticais,	ortográficas	e	semânticas	necessárias	a	um	texto	de	acordo	com	os	modelos	convencionais	de	escrita.

Elegemos	a	crônica	que	mais	chamou	a	atenção	de	todo	o	grupo,	“Confissões	de	adolescente”,	entregamos	
cópias	individuais	para	que	cada	estudante	propusesse	correções	e	sugestões	de	escrita.

A	jovem	de	pele	escura,	olhar	marcante	e	seis	pequenos,	sabia	que	podia	deixar	qualquer	homem	

louco. Aos 16 anos aconteceu a sua 1ª vez, que não foi tão boa, mas por outro lado foi marcante. 

Marcante por ter sido com um colega de sala e na casa de outro amigo.

[(Olha que loucura)] (*sic).

Os	estudantes	tiverem	bastante	dificuldade	para	revisar	o	texto	e	propor	alterações.	Insistimos	sobre	a	
necessidade	de	saber	revisar	um	texto,	uma	vez	que	em	breve	teriam	que	fazer	esse	tipo	de	atividade	com	
seus próprios alunos.
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Após	as	sugestões	individuais,	projetamos	a	crônica	eleita	no	telão	e	procedemos	coletivamente	à	revisão	
do	texto.	A	cada	novo	parágrafo,	sublinhávamos	o	texto	com	marcações	em	diferentes	cores	e	tachados,	
substituindo	termos,	expressões	e	ideias.

A (jovem) de pele escura (negra), olhar marcante e seios pequenos,	sabia	que	podia	deixar	qual-

quer homem louco.

Aos 16 anos aconteceu a sua 1ª primeira vez que não foi tão boa, mas por outro lado foi marcante. 

Marcante por ter sido com um colega de sala e na casa de um outro amigo. Olha que loucura!

Levamos,	aproximadamente,	três	horas	para	revisar	um	texto	de	23	linhas,	negociar	e	adequar	sentidos	
pretendidos	e	alcançados,	corrigir	erros	gramaticais,	ortográficos	e	semânticos.	Os	estudantes	puderam	
perceber	a	necessidade	de	considerar	um	texto	sempre	como	uma	versão	provisória	e	passível	de	constantes	
revisões,	a	começar	pelo	título	que	passou	a	ser	“Diário	achado,	segredo	perdido”,	após	o	término	da	revisão.

Tecendo narrativas: uma narrativa, diferentes estórias

Com o objetivo de tecer uma narrativa oral iniciamos uma história a partir da seguinte frase proposta 
por	uma	das	integrantes	do	Curso	“Era	uma	vez	uma	menina	bem	pequenininha	dentro	de	um	lugar	bem	
grande”. Após esse início, o barbante foi passado para outra pessoa que deveria complementar a ideia anterior 
tentando manter coerência e sentido ao enredo da trama proposta.

Posteriormente,	o	grupo	foi	dividido	em	duplas	que	foram	desafiadas	a	escrever	a	história	produzida	
oralmente.	Esse	movimento	de	tecer	um	texto	oral	e	transformá-lo	em	texto	escrito	gerou	múltiplas	versões	
da	mesma	história:	“O	mundo	da	Valentina”;	“O	sonho	da	Valentina”;	e	“O	tesouro	da	Valentina”.

Era uma vez uma menininha pequenina, com uma vontade de ir para um lugar grande. Um dia 

ela conseguiu! O lugar era muito grande, cheio de animais enormes, insetos grandes, e árvores 

bem altas, com lagos belíssimos.

Os animais eram grandes, robustos, com patas gigantes e cheias de garras, dinossauros. A prin-

cípio	a	menina	ficou	com	muito	medo,	mas	percebeu	que	eles	eram	bonzinhos	[...]	(A.;	R.,	2016).

Era uma vez uma menina pequena que descobriu um lugar grande, muito grande. Lá era cheio 

de animais, insetos e lagos grandes. Ela sentia medo (*sic) os animais eram coloridos, diferentes, 

com enormes garras e dentes, eles eram enormes dinossauros. (M.; T., 2016).

Era uma vez uma menina bem pequeninha que sonhava com um lugar bem grandão. Logo notou 

que	lá	tudo	era	grande,	os	animais,	as	plantas,	árvores,	insetos,	e	pássaros	e	a	menina	ficou	com	

muito medo. (A.; A.; M., 2016).

A	experiência	de	tecer	uma	narrativa	oral	coletiva	foi	significativa,	pois	para	garantir	o	sentido	do	enredo	
proposto o grupo precisava estar em sintonia. Ficamos mais de 30 minutos confabulando a história, negociando 
sentidos	desejados	por	cada	integrante	até	chegarmos	a	um	final	que	todos	se	sentissem	contemplados.

Ao	analisarmos	as	produções	escritas	dos	estudantes	constatamos	diferentes	estilos	de	textos,	pois	ao	
recordar de memória a sequencia temporal, os personagens, os cenários cada grupo preservou elementos 
que considerou mais representativo.

A guisa de conclusão: uma oficina, diversos saberes/sabores/experiências

Encerramos	o	Curso	de	Extensão	 “Oficina	de	Produção	de	 textos”	 revendo	as	produções	escritas	e	
organizando as pastas, individualmente. Solicitamos aos estudantes que destacassem com um giz de cera 
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colorido	o	 texto	que	eles	mais	gostaram	de	produzir,	 tendo	recebido	mais	destaques	a	Oficina	n.1	e	2.	
Posteriormente	foram	convidados	a	produzirem	um	texto	de	Auto	avaliação	e	Avaliação	do	Curso	de	extensão.

Participar	dessas	oficinas	nos	possibilitou	uma	nova	forma	de	compreensão	literária	e	escrita	am-

pliando nosso conhecimento já que nos permitiu ter contato com uma multiplicidade de autores 

da	literatura	universal	e	brasileira	fazendo	com	que	pudéssemos	escrever	gêneros	textuais,	tais	

como: narrativa, poesias, cartas, crônicas, contos, etc. (J; M.; T.; 2016)

Essa	oficina	representou	em	nossa	formação	acadêmica,	ainda	que	em	estágio	final	de	nossa	gra-

duação	em	Pedagogia,	por	meio	do	uso	diferenciado	dos	diversos	gêneros	textuais	possibilitando	

um	novo	olhar	sobre	o	ato	de	ler	e	produzir	textos.	Durante	esse	curso,	vivenciamos	experiências	

de	fundamental	importância	para	a	nossa	formação	acadêmica	e	também	profissional	para	o	

nosso	desenvolvimento	enquanto	leitoras	e	produtoras	de	textos.	(A.;	M,	2016).

Na	produção	dos	textos	percebemos	que	nós	enquanto	leitoras	desempenhamos	papel	ativo,	

sendo as inferências um processo cognitivo relevante para esse tipo de atividade, pois possibili-

tam	a	construção	de	novos	conhecimentos	a	partir	de	conhecimentos	previamente	existentes	na	

história de vida de cada um e do outro ao seu redor [...] (A.; M, 2016).

Embora	não	tenha	sido	possível	analisar	neste	texto	todas	as	Oficinas	nem	todos	os	textos	com	a	mesma	
profundidade, dado os limites espaciais propostos, consideramos que ao longo dos dez encontros propiciamos 
aos	estudantes	significativas	experiências	com	diferentes	gêneros	literários	que	os	motivaram	a	exercer	a	
prática	de	uma	escrita	autoral	com	maior	autonomia	e	situações	discursivas	diversas,	desconstruindo	certo	
formalismo	acadêmico	e	constituindo	identidades	na	leitura	e	produção	de	textos	escritos.

Tomo	de	empréstimo	a	afirmação	do	poeta	na	epígrafe	de	abertura	deste	 texto,	cada	palavra	 lida,	
produzida	e	compartilhada	nessa	Oficina	multiplicou	o	silêncio	 inicial	de	cada	participante	 (incluindo	a	
própria	professora	ministrante	do	Curso),	produzindo	diverso	 saberes/sabores	e	experiências	estético-
formativas.
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Resumo: Este artigo pretende analisar o discurso docente acerca do trabalho com a leitura em sala de aula, 
destacando	atividades	que	os	professores	propõem	para	a	formação	de	crianças	leitoras	no	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental. A coleta de dados se deu na formação continuada de professores em serviço. Trinta e cinco 
professores escreveram sobre o trabalho realizado em sala de aula visando à aprendizagem da leitura de seus 
alunos. Da análise, fundamentada em Soares (2016), Solé (2007), Foucault (1995), Orlandi (1993) e Kleiman (1992), 
pode-se	identificar	que	a	maioria	apontou	a	aprendizagem	da	leitura	como	resultado	de	atividades	de	leitura	
coletiva	e	individual,	realizadas	cotidianamente	em	sala	de	aula,	com	o	uso	de	textos	de	relevância	cultural	
para a criança e de perguntas para ativar os conhecimentos prévios dos leitores. Incluir tal estudo na formação 
ajuda	os	professores	a	refletirem	e	a	compreenderem	suas	práticas	de	alfabetização.
Palavras-chave: Leitura. Alfabetização. Discurso docente.

Introdução

Este artigo tem por objetivo analisar o discurso docente acerca do trabalho com a leitura em sala de 
aula,	destacando	atividades	que	os	professores	propõem	para	a	formação	de	crianças	leitoras	no	3º	ano	do	
Ensino Fundamental.

O trabalho docente na alfabetização de crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental requer do 
professor a realização de atividades diárias de leitura tendo em vista a imersão da criança na cultura escrita 
a qual ela está se apropriando. Isso por que o ato de ler, para além da decifração de letras e palavras ou 
reprodução	do	conteúdo	do	texto	lido,	inclui	a	apropriação	do	texto	pelo	leitor	no	sentido	de	atribuir-lhe	
sentido	e	de	compreender	a	realidade	para	além	do	que	está	dado	no	texto.

De	acordo	com	Lerner	(2002,	p.	72),	“ler	é	entrar	em	outros	mundos	possíveis.	É	indagar	a	realidade	para	
compreendê-la	melhor,	é	se	distanciar	do	texto	e	assumir	uma	postura	crítica	frente	ao	que	se	diz	e	ao	que	se	
quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita...”. De modo que, a leitura na alfabetização 
deve também contemplar tal perspectiva de leitura.

Sendo o professor, na sala de aula, o principal mediador da aprendizagem da leitura da criança, cabe a 
este	profissional	organizar	situações	e	propor	atividades,	nas	quais	a	criança	participe,	juntamente	com	os	
seus	colegas	da	turma,	da	busca	de	sentido	do	texto	e	da	compreensão	de	seu	contexto,	extrapolando	os	
limites das páginas impressas dos livros, dos cartazes ou das folhas de papel.

Reconhecendo o papel docente na formação de crianças leitoras, na escola, tomou-se, neste trabalho, 
o professor alfabetizador como principal interlocutor, com o objetivo de analisar o que escreveram os 
professores sobre o trabalho de leitura na alfabetização de crianças. Quando solicitados a escrever na 
formação, os professores articulam a temática estudada com o que já sabem e fazem em sala de aula, num 
entrelaçamento de discursos entre o que sabem sobre o tema, o que fazem nas práticas de alfabetização e 
o que é abordado na formação continuada de professores.

A	atividade	de	escrita	pelo	professor	como	estratégia	de	formação,	do	modo	como	proposto	aqui,	aproxima	
o	processo	formativo	e	o	contexto	de	atuação	docente.	No	entanto,	não	se	quer	uma	aproximação	de	modo	
redutor,	visando	à	transmissão	de	uma	técnica	ou	de	um	roteiro	a	ser	executado,	pois	reconhecemos	que	a	
formação	deve	considerar	a	condição	docente,	valorizando	sua	profissionalização,	salvaguardando	a	atuação	
do professor com autoria e autonomia, nos termos do que argumenta Nóvoa (1995, p. 21), quando diz que 
os	programas	de	formação	acentuam	o	papel	do	Estado	no	controle	da	profissão	docente	“pondo	em	causa	
a	autonomia	relativa	que	as	instituições	de	formação	de	professores	tinham	conquistado”.	Este	estudo	não	
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pretende promover a supervalorização da técnica e do método, mas vislumbrar um lugar de estudo como 
espaço de aprendizagem, com apropriação autônoma e autoria docente.

O	interesse	por	este	estudo	emergiu	da	análise	do	discurso	dos	docentes,	manifesto	em	suas	formulações	
escritas, para: a) conhecer o discurso docente no que se refere à formação de crianças leitoras na alfabetização; 
b)	identificar	as	atividades	de	leitura	que	os	professores	dizem	realizar	em	suas	práticas	de	alfabetização	
e letramento; c) fornecer indicativos para estudos posteriores, na medida em que os resultados da análise 
podem	fornecer	pistas	das	concepções	docentes	que	embasam	as	práticas	de	leitura	desenvolvidas	em	sala	
de aula.

Convém	destacar	que	o	discurso	é	utilizado,	neste	estudo,	a	partir	da	compreensão	de	que	objetos	e	ações	
não	se	constituem	naturalmente	com	seus	nomes,	mas	são	utilizadas	classificações	e	categorias	da	linguagem	
que as nomeamos. Conforme Foucault (1995), o discurso constitui-se de conjuntos de enunciados sustentados 
em	formações	discursivas	que	pertencem	a	um	mesmo	conjunto	de	regras	e	leis.	Neste	sentido,	o	discurso	
dos professores sobre o trabalho de leitura na sala de aula indica de certa forma como eles compreendem 
a leitura e como pensam em operacionalizar as atividades de leitura em sala de aula.

Neste artigo, busca-se promover um diálogo entre o que tratam os autores acerca da leitura e das 
proposições	para	o	ensino	da	leitura,	em	contexto	escolar,	e	o	que	dizem	os	professores	alfabetizadores	em	
situação de formação continuada quanto ao trabalho de leitura em sala de aula. Para tanto, foi feita uma 
pesquisa	bibliográfica	para	o	levantamento	de	fundamentos	teóricos	acerca	do	tema	e	a	análise	da	escrita	
de trinta e cinco professores sobre o trabalho realizado em sala de aula visando à aprendizagem da leitura 
pela criança.

Para	fins	de	exposição,	foram	apresentadas	duas	seções.	Uma	traz	uma	abordagem	teórica,	fundamentada	
em Soares (2016), Solé (2007), Orlandi (1993) e Kleiman (1992), acerca do trabalho de leitura na alfabetização 
de	crianças.	E	outra	apresenta	a	análise	do	discurso	docente,	baseada	em	Foucault	(1995),	a	partir	de	excertos	
extraídos	do	corpus	a	fim	de	evidenciar	o	que	dizem	os	professores	sobre	as	atividades	de	leitura	na	sala	de	aula.

Este estudo é relevante porque os formadores, ao assumirem o trabalho de formação continuada, não 
podem	deixar	de	considerar	que	são	os	professores	autores	de	seu	ensino.	Assim,	as	temáticas	discutidas	na	
formação, não devem ser abordadas apenas pela via da transmissão, mas por meio do estudo, da pesquisa, 
da atividade, da proposição e da elaboração própria, valorizando o discurso docente.

O trabalho de leitura na alfabetização de crianças

De acordo com Soares (2016), o professor alfabetizador na perspectiva de alfabetizar letrando tem por 
objeto de ensino de modo integrado três facetas: a linguística, a interativa e a sociocultural. A faceta linguística 
corresponde à alfabetização com método, na qual o professor sabe de antemão os procedimentos que deve 
utilizar na condução do processo de alfabetização da criança, para tanto deve ter conhecimento do objeto 
a	ser	aprendido	pela	criança,	que	é	o	sistema	de	escrita	alfabética	e	a	norma	ortográfica,	e	dos	processos	
cognitivos e linguísticos envolvidos na aprendizagem da língua escrita.

Quanto	à	faceta	interativa,	Soares	(2016,	p.351)	explica	que	ela	“envolve	o	desenvolvimento	de	habilidades	
de	compreensão,	 interpretação,	produção	de	 textos,	de	ampliação	do	vocabulário,	de	enriquecimento	
de	estruturas	 linguísticas,	de	conhecimentos	 sobre	convenções	a	que	materiais	 impressos	obedecem...”.	 
E,	segundo	Soares	(2016,	p.351),	a	faceta	sociocultural	abarca	“o	conhecimento	de	fatores	que	condicionam	
usos,	funções	e	valores	atribuídos	à	escrita	em	diferentes	eventos	de	letramento”.	Como	se	vê,	o	enfoque	
dado	à	alfabetização,	por	Soares	(2016),	é	complexo,	e	a	aprendizagem	da	leitura	perpassa	essas	três	facetas,	
pois	implica,	de	modo	integrado,	na	decodificação	do	código	escrito,	na	atribuição	de	sentido	ao	texto	e	na	
participação	social	de	situações	de	uso	da	língua	escrita.

Segundo	Orlandi	(1993,	p.	116),	a	leitura	“supõe	uma	relação	com	a	cultura,	com	a	história,	com	o	social	
e	com	a	linguagem,	que	é	atravessada	pela	reflexão	e	pela	crítica”.	Neste	caso,	a	interação	entre	o	leitor	e	o	
texto	na	atividade	de	leitura	não	é	um	ato	mecânico,	restrito	à	decifração	da	escrita,	nem	passivo	de	quem	
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pratica	um	hábito	apenas	para	assimilar	conteúdos.	O	ato	de	ler	requer	ação	mental,	ou	seja,	reflexão	crítica	
de	quem	lê	para	compreender	para	além	do	que	está	no	texto,	lendo	nas	entrelinhas,	fazendo	inferências.	
Neste	sentido,	além	de	identificar	as	ideias	do	autor	a	partir	do	que	está	dado	no	texto,	na	atividade	de	leitura,	
é	necessário	levar	a	criança	a	perceber	que	compreender	um	texto	é	considerar	os	diferentes	sentidos	que	
ele apresenta, a entender que o sentido também poderia ser outro.

Para Solé (2007), a leitura não é apenas uma técnica a ser apreendida pelo aluno, mas ela envolve 
aspectos cognitivos que serão ativados para o alcance de determinado objetivo ou metacognitivos, com os 
quais	o	leitor	exerce	algum	controle	sobre	sua	própria	atividade.	Então,	não	há	apenas	uma	estratégia,	nem	
se	pode	determinar	previamente	os	passos	de	uma	estratégia,	ela	dependerá	do	contexto	de	leitura	e	da	
intencionalidade do leitor, portanto as estratégias de compreensão leitora envolvem objetivos e planejamento 
dos procedimentos para atingi-los. Na sala de aula, isso deve ser pensado e considerado pelo professor na 
seleção das atividades de leitura e na escolha do material de leitura a ser trabalhado com as crianças.

A	respeito	das	estratégias	de	leitura,	Solé	(2007,	p.	70)	afirma	que:

As estratégias de leitura são procedimentos de ordem elevada que envolvem o cognitivo e o 

metacognitivo, no ensino elas não podem ser tratadas como técnicas precisas, receitas infalí-

veis	ou	habilidades	específicas.	O	que	caracteriza	a	mentalidade	estratégica	é	sua	capacidade	

de	representar	e	analisar	os	problemas	e	a	flexibilização	para	encontrar	soluções.	Por	isso,	ao	

ensinar estratégias de compreensão leitora, entre os alunos deve predominar a construção e o 

uso	de	procedimentos	de	tipo	geral,	que	possam	ser	transferidos	sem	maiores	dificuldades	para	

situações	de	leitura	múltiplas	e	variadas.

Em relação aos processos cognitivos envolvidos na atividade de leitura, Kleiman (1992) esclarece que 
a compreensão leitora é um processo dependente do conhecimento prévio que o leitor detém e utiliza na 
leitura	sem	o	qual	a	compreensão	não	é	possível.	Isso	pressupõe	reconhecer	que	para	construir	o	sentido	
do	texto,	o	leitor	acessa	o	que	já	sabe,	abarcando	diferentes	níveis	de	conhecimento	que	interagem	entre	
si.	Segundo	a	autora	(1992,	p.	26),	“o	conhecimento	linguístico,	o	conhecimento	textual,	o	conhecimento	de	
mundo devem ser ativados durante a leitura para poder chegar ao momento da compreensão”.

O	conhecimento	linguístico,	dentre	outros	aspectos,	envolve	a	pronúncia	das	palavras	no	ato	de	fala,	o	
vocabulário	que	compõe	o	repertório	do	falante,	as	regras	da	língua	materna,	o	conhecimento	do	uso	da	língua	
em	diferentes	situações	discursivas	e	as	subjetividades	intrínsecas	a	cada	usuário	da	língua.	Sem	nenhum	
conhecimento	da	língua	utilizada	na	escrita	do	texto	fica	inviável	a	compreensão	leitora.

Do	mesmo	modo,	a	compreensão	dos	textos	lidos	pode	ficar	comprometida	pelo	desconhecimento	de	
um	desses	aspectos	da	língua.	No	entanto,	Kleiman	(1992,	p.	16)	alerta	que	“quando	o	leitor	é	incapaz	de	
chegar à compreensão através de um nível de informação, ele ativa outros tipos de conhecimento para 
compensar	as	falhas	momentâneas”.	Seus	estudos	pressupõem	um	leitor	ativo	que	interage	com	o	texto	
escrito de alguma forma.

Na	interação	autor,	texto	e	leitor,	o	texto	materializa	a	intencionalidade	do	autor,	cujas	marcas	formais	
se	mostram	no	texto,	segundo	Kleiman	(1992,	p.19)	“o	leitor	se	dispõe	a	escutar,	momentaneamente,	o	autor,	
para depois aceitar, julgar, rejeitar. Sob este ponto de vista da interação podemos também distinguir os 
discursos	narrativos,	descritivos,	argumentativos”.	O	conhecimento	textual	refere-se	aos	conceitos	e	noções	
sobre	o	texto	que	o	leitor	já	adquiriu	ou	vem	construindo.

Os	diversos	tipos	de	textos	e	formas	de	discurso	constituem	o	conhecimento	textual	no	que	se	refere	
à	estrutura	textual,	sejam	narrativos,	expositivos	ou	descritivos,	por	exemplo,	cada	tipologia	apresenta	
características	e	elementos	estáveis	que	lhe	são	peculiares,	de	certa	forma	um	leitor	experiente	já	tem	
formado	um	esquema	mental	do	que	se	espera	em	cada	tipologia	textual.	Para	a	criança,	na	escola,	tal	
experiência	deve	ser	proporcionada	com	um	trabalho	que	envolva	diferentes	tipos	de	textos	e	atividades	
de leitura.
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O conhecimento de mundo, também denominado enciclopédico, envolve o que foi adquirido, formalmente 
ou	informalmente,	pelo	leitor	em	interações	e	experiências	de	vida.	Entretanto,	conforme	Kleiman	(1992,	
p.	21),	“para	haver	compreensão,	durante	a	leitura,	aquela	parte	do	nosso	conhecimento	de	mundo	que	é	
relevante	à	leitura	do	texto,	deve	estar	ativada,	isto	é,	deve	estar	num	nível	ciente,	e	não	perdida	no	fundo	de	
nossa memória”. Na sala de aula, atividades de pré-leitura com questionamentos sobre o assunto abordado no 
texto	antes	de	lê-lo,	propriamente,	ou	de	exploração	das	imagens	dos	livros	de	histórias	antes	de	sua	leitura,	
por	exemplo,	podem	servir	para	ativar	o	conhecimento	de	mundo	da	criança.

O	conhecimento	de	mundo	ativado,	durante	a	leitura,	faz	parte	das	memórias	e	recordações	do	leitor,	não	
do	texto	propriamente,	por	isso	são	chamados	de	conhecimentos	extralinguísticos.	Com	o	conhecimento	de	
mundo,	o	leitor	preenche	lacunas	do	texto	e	identifica	informações	implícitas.

Nas atividades de leitura escolar, de acordo com Solé (2007, p. 60), devem ser trabalhadas diversas 
estratégias de leitura, porque com elas:

A criança pode aprender e de fato aprende à medida em que for capaz de utilizar diversas estra-

tégias de forma integrada, e essas estratégias – todas – devem ser ensinadas. Para compreender, a 

criança	pode	se	beneficiar	tanto	do	contexto	de	uma	frase	conhecida	para	descobrir	o	significado	

de	uma	palavra	nova	 inserida	na	mesma,	como	de	sua	experiência	em	correspondências.	De	

fato	(...),	o	bom	leitor	é	aquele	que	utiliza	simultaneamente	os	indicadores	contextuais,	textuais	

e	grafofônicos	para	construir	significado.

Enfim,	considerando	que	há	uma	variedade	de	textos,	que	os	leitores	utilizam	com	diferentes	objetivos	
e	propósitos,	“é	preciso	ensinar	estratégias	que	ajudem	a	compreender	diferentes	tipos	de	textos”	(SOLÉ,	
2007,	p.	87).	O	conhecimento	que	o	leitor	detém	sobre	o	assunto	lhe	permite	fazer	inferências,	antecipações	
e	interagir	mentalmente	com	o	conteúdo	do	escrito	a	fim	de	compreendê-lo.	Assim,	para	entender	o	que	se	
lê, é preciso ler mais, deter conhecimentos sobre o assunto lido e ampliar o acesso à informação. Esse acesso 
pode ser diverso, porque a informação nos chega por meio das mídias impressas (jornais, livros, revistas...) ou 
audiovisuais/digitais (rádio, televisão, internet...). Neste caso, propor atividades para ativar os conhecimentos 
prévios	da	criança	sobre	o	tema	do	texto	é	uma	forma	de	favorecer	a	compreensão	leitora.

O que dizem os professores sobre as atividades de leitura na sala de aula

A coleta de dados se deu na formação continuada de professores em serviço, no dia 30 de maio de 2016, 
como	parte	das	ações	do	Centro	de	Formação	de	Professores,	da	rede	municipal	de	ensino	em	Belém-PA.	Em	
uma turma da formação, trinta e cinco professores escreveram sobre o trabalho realizado em sala de aula 
visando à aprendizagem da leitura por seus alunos. Este conjunto de registros do trabalho docente sobre 
as	práticas	de	leitura	na	sala	de	aula	que	compõe	o	corpus	deste	estudo.	O	nome	atribuído	à	professora	na	
indicação	da	autoria	do	relato	é	fictício	para	preservar	sua	identidade.

O estudo na formação focalizou as práticas de leitura em sala de aula, como uma provocação para a 
discussão, foi solicitado aos professores que preenchessem uma planilha, dividida em três colunas. Na primeira 
coluna,	pedia	que	escrevessem	‘atividade	significativa	de	leitura’;	na	segunda	coluna,	‘como	foi	desenvolvida’;	
e	na	última,	‘quais	foram	os	resultados	alcançados’.	A	atividade	de	escrita	pelo	professor	se	constitui	em	uma	
estratégia	de	formação	docente	na	medida	em	que	coloca	o	professor	na	condição	de	ter	que	refletir	sobre	
suas práticas para formular e escrever uma resposta à provocação feita na formação.

Reconhecer e analisar o discurso dos professores a partir do que escreveram sobre o trabalho de leitura 
que realizaram em sala de aula com seus alunos, na condição de participantes da formação continuada de 
professores	da	rede	pública	municipal	de	Belém,	representa	uma	busca	para	se	compreender	o	que	dizem	e	
o que pensam a respeito do que operacionalizam nas atividades de leitura em sala de aula.
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De	modo	geral,	pode-se	verificar	que	a	maioria	dos	professores	apontou	a	aprendizagem	da	leitura	como	
resultado de atividades de leitura coletiva e individual, realizadas cotidianamente em sala de aula, com o 
uso	de	textos	de	relevância	cultural	para	os	alunos	e	de	perguntas	para	ativar	os	conhecimentos	prévios	dos	
leitores.	Isso	indica	o	entendimento	de	que	a	leitura	na	alfabetização	inclui	um	trabalho	com	textos	e	não	se	
limita apenas à leitura de letras e de palavras.

As	palavras	da	professora	Maria	(Excerto	1)	que	realizou	um	trabalho,	na	turma	do	3º	ano	do	Ensino	
Fundamental, com ‘A lenda do açaí’, de Christiane Angelotti, e o livro infantil ‘O grande rabanete’, de Tatiana 
Belinky,	 se	encontram	nesta	perspectiva,	 conforme	mostra	o	excerto	extraído	do	 registro	escrito	pela	
professora.	Seu	relato	descreve	as	etapas	e	traz	a	reflexão	da	professora	sobre	como	foi	desenvolvida	a	
atividade de leitura em sua sala de aula. O relato da professora Maria indica que após a atividade de leitura, 
ela	propõe	atividade	de	escrita,	na	qual	a	criança	modifica	sua	posição	de	alguém	que	recepciona	o	texto	
do	outro,	na	leitura,	para	se	colocar	no	lugar	de	autora/produtora	de	seu	texto,	na	escrita.

Conversamos com a turma sobre a culinária da nossa terra, buscando levá-los a perceberem os 

alimentos que nós belenenses mais gostamos de saborear, e temos orgulho em ter. Para nossa 

satisfação, o açaí ganhou em disparada na fala da classe.

Então	indagamos	à	turma	se	ela	sabia	explicar	de	onde,	como	surgiu	o	açaí,	e	as	respostas	foram	

as	mais	diversas	possíveis,	desde	a	teoria	criacionista	até	suposições	bizarras	e	cômicas	do	senso	

comum.

Foi	aí	que	informamos	que	havia	uma	história	muito	bonita	e	interessante	que	busca	explicar	o	

surgimento desse alimento tão apreciado por nós, e perguntei a eles se gostariam de ouvir. Ávidos 

de curiosidade, as crianças disseram que sim, então li a história para elas: ‘a lenda do açaí’. Essa 

história nos deu abertura a muitas possibilidades interdisciplinares no trabalho, desde o estudo dos 

vegetais em ciências, ao preço do litro de açaí em matemática, ao estudo dos costumes culinários 

e	vestuário	em	história	e	a	nossa	identidade	como	povo	amazônida	em	geografia.

Em concomitância ao estudo do vegetal açaí, trabalhamos o livro ‘O grande rabanete’.

Realizamos	atividades	de	leitura	e,	posteriormente,	a	produção	de	texto	com	reconto	da	lenda	

e	da	história.	(Excerto	1,	Professora	Maria).

Os	textos	selecionados,	pela	temática	abordada,	possibilitaram	um	diálogo	temático	e	uma	atitude	
interdisciplinar, pois não se limitaram ao trabalho de leitura e escrita, referente ao componente curricular 
língua	portuguesa.	A	temática	dos	textos	se	estendeu	ao	estudo	em	outras	áreas	de	conhecimento.	Além	
disso, antes de apresentar a lenda e a história do livro, a professora acessou o conhecimento prévio das 
crianças (KLEIMAN, 1992), sobre o tema e instigou o interesse delas em ouvir a narrativa, e então, em 
uma atividade coletiva, constituiu um auditório social, que atendo ouviu a leitura em voz alta feita pela 
professora.

A leitura de uma lenda, ligada ao universo cultural da criança, parece ter servido de porta de entrada 
para a leitura de uma história com outras características, ligadas à literatura e ao trabalho com o livro 
infantil. O trabalho com livros literários dá acesso à criança, na escola, à cultura escrita que outras crianças, 
em âmbito nacional, também têm, uma vez que o referido livro pertence ao acervo literário da sala de aula, 
enviado pelo MEC/PNLD/Pnaic às escolas. Outro livro que as professoras dizem trabalhar, em atividade 
de	leitura,	em	turmas	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	é	o	‘Menina	bonita	do	laço	de	fita’,	de	Ana	Maria	
Machado,	que	também	pertence	ao	referido	acervo	enviado	às	escolas	públicas	brasileiras.

A	professora	Fátima	(Excerto	2)	conta	que	o	trabalho	de	leitura	a	partir	do	livro	‘Menina	bonita	do	laço	
de	fita’	foi	realizado	com	as	seguintes	atividades:	leitura	coletiva	pela	professora	e	pela	turma	da	história	
em	cartaz	(papel	40	k);	leitura	compartilhada,	na	qual	cada	criança	lia	em	voz	alta	um	parágrafo	do	texto;	
leitura	do	texto	fatiado	montado	pelos	alunos,	nesta	atividade	as	crianças	em	equipe	leem	partes	da	história	
e as colocam em uma sequência que pode ser ou não a da história lida.
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Apresentação da história pela professora, mostrando a capa do livro, o autor da obra, o ilustrador 

do livro, os personagens, o tempo e o espaço da narrativa, seguida da leitura da história pela 

professora.

Depois,	foi	feita	a	leitura	pelos	alunos,	todos	leram	juntos	o	texto.

Cada	aluno	recebeu	um	texto,	e	foi	solicitado	que	seria	lido	um	parágrafo,	um	dava	início	e	os	

outros alunos continuavam lendo a história.

Foram	entregues	tarjetas	com	pequenos	parágrafos	e	o	texto	foi	montado	e	lido	pelo	grupo.

Após estas atividades de leitura, observou-se que muitos alunos que tinham medo e vergonha de 

ler	em	voz	alta	no	grupo,	perderam	o	medo	e	melhoraram	de	forma	significativa.

A	atividade	proporcionou	também	a	melhoria	na	fluência	na	leitura,	pois	alguns	ainda	estavam	

lendo	silabando.	(Excerto	2,	Professora	Fátima).

Como	se	vê	no	excerto	acima,	este	trabalho	iniciou	com	a	apresentação	do	livro	à	turma,	em	uma	atividade	
de leitura coletiva, fazendo uma leitura visual, possibilitando a criança participar da atividade e acessar 
conhecimentos	prévios	de	sua	experiência	de	 leitora	de	 livros.	Em	seguida,	 foram	realizadas	atividades	
diversificadas	de	leitura,	conforme	previsto	no	planejamento	da	professora.	Por	fim,	a	professora	traz	suas	
reflexões	próprias	a	respeito	de	seu	trabalho	em	relação	aos	avanços	na	aprendizagem	dos	alunos,

A	professora	Ana	 (Excerto	3),	assim	como	a	professora	Fátima	 (Excerto	2),	 também	escreveu	sobre	o	
trabalho	com	o	livro	‘Menina	bonita	do	laço	de	fita’.	Este	livro	tem	uma	temática	relevante	porque	permite	
sensibilizar	a	turma	para	questões	referentes	à	diversidade	racial	e	ao	respeito	às	diferenças.

Uma	atividade	significativa	de	leitura	foi	o	trabalho	com	o	texto:	Menina	bonita	do	laço	de	fita.	

Primeiramente,	foi	apresentado	o	texto	aos	alunos,	no	quadro	e	depois	repassado	para	o	cartaz,	

daí	realizamos	a	leitura	coletiva	e	individual	do	texto.

Após	a	apresentação	do	texto	pelo	professor	no	quadro	foi	realizada	a	escrita	do	texto	no	cartaz	

que	foi	fixado	próximo	ao	quadro,	onde	todos	os	dias	da	semana	foram	feitas	atividades	de	leitura	

como a coletiva e a individual.

A individual foi realizada com os alunos lendo, seguindo os parágrafos, assim todos tiveram a 

oportunidade de participar.

Os alunos fazem a leitura em voz alta e todos participam, mesmo estando em níveis diferenciados, 

os	que	apresentam	dificuldades	são	ajudados	pelos	colegas	assim	não	há	constrangimentos	dos	

alunos	que	ainda	não	dominam	a	leitura.	(Excerto	3,	Professora	Ana).

Convém observar que a Ana não relatou a atividade de leitura como uma prática pontual, realizada em 
um dia de aula apenas, ela situou a leitura como uma prática cotidiana, em atividades coletivas e individuais, 
em que o livro serviu para elaborar uma sequência didática, realizada durante a semana com sua turma do 
3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	A	professora	Ana	também	expôs	a	forma	cooperativa	e	solidária	como	lida,	
em sala de aula, com o(s) aluno(s) que ainda não domina(m) plenamente a leitura.

Da	análise	do	discurso	dos	professores,	dos	quais	os	registros	das	professoras	Maria,	Fátima	e	Ana	(Excertos	
1,	2	e	3)	fazem	parte,	foram	extraídas	três	categorias	que	mostram	o	que	predominou	no	discurso	docente:	 
(1)	leitura	coletiva	de	múltiplos	e	variados	modos	com	a	turma	em	sala	de	aula;	(2)	leitura	com	perguntas	
a	fim	de	ativar	conhecimentos	prévios	do	 leitor;	 (3)	 leitura	 individual	como	uma	ação	para	atender	às	
especificidades	dos	alunos.

Tais categorias nos dão a conhecer como os professores vêm trabalhando a leitura em sala de aula, em 
turmas	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Além	disso,	seus	discursos,	conforme	preconizou	Foucault	(1995),	
têm	implicações	em	seu	fazer,	ou	seja,	no	modo	como	o	professor	conduz	as	práticas	de	leitura	em	sala	de	
aula visando à aprendizagem da leitura pela criança.
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Considerações finais

Proporcionar, na formação, a discussão sobre as práticas de leitura na sala de aula, com base no que 
os professores escreveram, possibilita, em primeiro lugar, reconhecer o professor como autor de sua 
prática,	pois	o	estudo	conduzido	desta	forma	é	diferente	de	se	estudar	um	texto	teórico	sobre	leitura	ou	
um projeto que direcione o trabalho docente para determinadas práticas de leitura. Portanto, entendemos 
que	incluir	tal	estudo	na	formação	ajuda	os	professores	a	refletirem	e	a	compreenderem	suas	práticas	
de alfabetização.

Em suma, podemos elencar deste estudo alguns elementos que nos chamaram a atenção na análise 
do discurso docente:

	 –	 Os	professores	trabalharam	com	diferentes	materiais	nas	práticas	de	leitura:	livro	de	história,	texto	
impresso,	texto	em	cartaz,	tarjetas	com	parágrafos	da	história;

	 –	 Em	relação	aos	gêneros	textuais,	predominou	o	uso	de	lendas	e	histórias	infantis,	nas	quais	o	acervo	
literário, enviado pelo MEC/PNLD/Pnaic às escolas, vem sendo trabalhado;

 – O trabalho com lendas e livros de história possibilitou um trabalho interdisciplinar e o desenvolvimento 
de sequência didática na qual a leitura se constitui em uma rotina;

 – Os professores buscam formas diferenciadas no trabalho de leitura em sala de aula em atividades 
coletivas, compartilhadas e individuais;

 – Da atividade de leitura, as crianças partiram para a atividade de escrita, dando continuidade ao trabalho 
com ao tema da história lida.

Como	 seus	 relatos	destacam	dimensões	distintas	 sobre	as	práticas	de	 leitura,	 a	 socialização	e	a	
sistematização de seus registros na formação permitem ao formador ampliar a discussão para aspectos 
vislumbrados	por	uns	e	esquecidos	por	outros.	De	modo	que	essa	atividade	formadora	exerce	duplo	papel:	
a	escrita	possibilita	uma	reflexão	de	sua	própria	prática	e	a	discussão	cria	uma	abertura	para	conhecer	as	
práticas dos outros professores.
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Resumo: Objetivamos	 refletir	acerca	da	apropriação	da	 linguagem	escrita,	explorando	aspectos	 teórico-
metodológicos	que	envolvem	a	produção	e	reestruturação	de	textos	coletivos	e	individuais	nos	anos	iniciais	
do	ensino	fundamental.	Em	nossa	experiência	profissional	observamos	que	tanto	os	professores	em	formação	
inicial,	quanto	os	que	já	atuam,	encontram	dificuldades	para	promover	momentos	significativos	de	produção	e	
reestruturação	de	texto	em	sala	de	aula.	Trata-se	de	um	relato	de	experiência,	por	meio	do	qual	pretendemos	
sintetizar	algumas	orientações	teórico-metodológicas	que	apontam	para	a	necessidade	de	o	docente	organizar	
sua prática pedagógica com encaminhamentos intencionais, sistematizados e adequados a cada turma. 
Primeiramente	apresentamos	a	concepção	de	linguagem	que	embasa	nossas	reflexões.	Em	seguida,	discutimos	
acerca da concepção de alfabetização que perpassa as práticas de escrita realizadas nas escolas. Subsidiados 
por	tais	reflexões	apresentamos	uma	experiência	de	formação	inicial	de	professores	envolvendo	ações	de	
produção	e	reestruturação	textual.
Palavras-chave: Produção	de	texto.	Reestruturação	de	texto.	Prática	pedagógica.

Introdução

Objetivamos	 refletir	 acerca	da	apropriação	da	 linguagem	escrita,	 explorando	aspectos	 teórico-
metodológicos	que	envolvem	a	produção	e	reestruturação	de	textos	coletivos	e	individuais	nos	anos	iniciais	
do ensino fundamental.

Em	nossa	experiência	profissional	observamos	que	tanto	os	professores	em	formação	inicial,	quanto	os	
que	já	atuam,	encontram	dificuldades	para	promover	momentos	significativos	de	produção	e	reestruturação	
de	texto	em	sala	de	aula.	Logo,	a	proposta	de	trabalho	com	a	produção	e	reestruturação	textual	no	âmbito	
da	escola	 tem	 levado	a	equívocos	que	criam,	 tanto	no	professor,	quanto	no	aluno,	uma	“aversão”	pela	
produção	de	textos.	Inicialmente,	porque	o	aluno	se	vê	forçado	a	escrever	todos	os	dias	sobre	“coisas	chatas”.	
Posteriormente, porque o professor acredita que a reescrita causa muito tumulto, indisciplina e que é mais 
fácil	organizar	exercícios	com	palavras	soltas,	geralmente	copiadas	de	livros	didáticos.

A	forma	como	propomos	o	encaminhamento	da	prática	pedagógica	tendo	em	vista	as	ações	de	produção	
e	 reestruturação	de	 texto,	mantém	 íntima	relação	com	a	concepção	de	 linguagem	que	embasa	nossas	
reflexões	pautadas	na	Teoria	Histórico-Cultural.	Para	esse	referencial	teórico,	no	decurso	da	história	humana,	
a linguagem desenvolveu-se concomitantemente ao pensamento no processo do trabalho social; logo é um 
produto histórico, constitutivo da atividade mental humana, sendo um processo pessoal e social, pois tem 
origem	e	se	realiza	nas	relações	entre	indivíduos	organizados	socialmente	(TULESKI,	2008).

Ela é um dos fatores que determinam a passagem da conduta animal à atividade consciente do homem. 
Foi no processo do trabalho socialmente dividido que se criou nas pessoas a necessidade da comunicação, 
ocasionando a produção da linguagem. Isso permitiu que, progressivamente, fosse criado um sistema de 
códigos	que	nomeasse	ações	e	objetos,	a	ponto	de	transformar	a	linguagem	em	instrumento	decisivo	para	o	
conhecimento	humano,	graças	ao	qual	o	homem	pode	superar	os	limites	da	experiência	sensorial	e	formular	
determinadas	generalizações.

Para Luria (1987, p. 202),

Graças à linguagem, o sujeito pode penetrar na profundidade das coisas, sair dos limites da im-

pressão	imediata,	organizar	seu	comportamento	dirigido	a	uma	finalidade,	descobrir	os	enlaces	
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e	as	relações	complexas	que	são	inatingíveis	para	a	percepção	imediata,	transmitir	a	informação	

ao outro homem, o que constitui um poderoso estímulo para o desenvolvimento mental, pela 

transmissão	de	informação	acumulada	ao	longo	de	muitas	gerações.

Nessa perspectiva, a linguagem é compreendida como sistema simbólico, produzido historicamente a partir 
da necessidade de interação entre os homens, durante o trabalho (DUARTE, 2004). Para agir coletivamente, 
criou-se	um	sistema	de	signos	que	permitiu	a	troca	de	informações	e	a	ação	conjunta	sobre	o	mundo.	Nesse	
movimento, a linguagem é base da atividade mental, portanto não é apenas adquirida por nós, no curso do 
desenvolvimento: ela nos constitui, nos transforma e é mediadora de todo o nosso processo de apropriação 
de mundo e de nós mesmos (TULESKI, 2008).

Ainda	nesse	sentido,	é	pertinente	destacar	que	ao	transmitir	informações	complexas,	produzidas	ao	longo	
de	séculos	de	prática	histórico-social,	a	linguagem	permite	ao	homem	assimilar	essa	experiência	e,	por	meio	
dela, dominar um ciclo imensurável de conhecimentos, habilidades e modos de comportamento que em 
nenhuma hipótese poderia resultar da atividade independente de um indivíduo isolado. Por conseguinte, o 
processo de produção da linguagem estabelece no homem um tipo inteiramente novo de desenvolvimento 
psíquico,	desconhecido	dos	animais,	o	que	confirma	que	ela	é	 realmente	o	meio	mais	 importante	de	
desenvolvimento da consciência.

Sendo	assim,	a	maneira	como	conduzimos	o	processo	de	ensino,	as	nossas	ações	em	sala	de	aula,	são	
afetadas ideologicamente, já que a forma como idealizamos o ensino da língua, em especial da escrita, os 
materiais	didáticos	utilizados,	as	escolhas	que	fazemos	em	relação	à	metodologia	de	ensino,	as	ações	que	
envolvem	a	produção	e	reestruturação	de	textos	junto	aos	nossos	alunos,	podem	colaborar	para	a	formação	
de	indivíduos	críticos,	ou	alienados,	tendo	em	vista	que	as	mesmas	estão,	definitivamente,	amparadas	em	
concepções	de	homem,	de	sociedade,	de	linguagem,	as	quais	incorporamos	ao	longo	de	nossa	constituição	
histórico social.

Por	 isso,	para	 relatarmos	nossa	experiência	de	 formação	 inicial	de	professores	envolvendo	ações	de	
produção	e	reestruturação	textual,	primeiramente	apresentaremos	algumas	reflexões	sobre	o	ensino	da	língua	
escrita	no	início	de	escolarização,	mas	especificamente,	sobre	o	processo	de	alfabetização	que	perpassa	
as	práticas	de	escrita	realizadas	nas	escolas.	Em	seguida,	relataremos	a	experiência	de	formação	inicial	de	
professores	envolvendo	tais	ações.

Concepção de alfabetização

No Brasil, ao longo dos séculos XIX e XX, o ensino da leitura e da escrita, no início do processo de 
escolarização, aconteceu mediante o uso de cartilhas. Essa forma de organizar a apropriação da escrita não 
significou	apenas	a	adesão	a	um	tipo	de	material	didático,	mas	a	prevalência	de	uma	determinada	concepção	
de alfabetização. O uso de cartilhas atrelava-se à crença de que a alfabetização é um ato mecânico, ou seja, 
que	se	limita	à	aquisição	de	técnicas	para	decifrar	o	código	escrito	e	codificar	a	linguagem	oral.

A	ênfase	dada	ao	material	didático	utilizado	–	a	cartilha	–	centrava-se	no	ensino	das	 relações	entre	
fonemas e grafemas. Assim, para dominar o código, as crianças necessitavam treinar duas técnicas básicas: 
a	codificação,	que	é	a	transformação	dos	sons	da	língua	falada	em	sinais	gráficos,	e	a	decodificação,	que	
é	reconstituir	a	palavra	falada	com	base	nos	sinais	gráficos	registrados.	Nessa	lógica,	eram	valorizadas	as	
correspondências	entre	os	sons	e	as	grafias	e	a	discriminação	de	sons	e	grafias	semelhantes	para	se	chegar	
ao	registro	e	à	leitura	de	palavras,	frases	e	textos.	Nesse	processo,	o	domínio	do	traçado	correto	das	letras	
era	fundamental,	o	que	demandava	treino,	mediante	exercícios	de	cópia	e	de	ditado,	sendo	que	a	escrita	
ortográfica	se	constituía	em	parâmetro	para	a	avaliação.	Dessa	forma,	a	escrita	era	entendida	como	uma	ação	
em	que	habilidades	caligráficas	e	ortográficas	deveriam	ser	ensinadas	concomitantemente	com	a	habilidade	
de	leitura.	A	esse	respeito,	assim	explica	Mortatti	(2000,	p.	56-57):
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Convém	combinar	a	leitura	com	a	caligrafia	e	a	ortografia,	considerando	todavia	as	duas	últimas	

especialidades como acessórias, e ainda como um dos meios de alcançar mais prontamente, com 

mais	segurança,	o	fim	da	primeira.	Esta	combinação	não	somente	se	torna	vantajosa	para	o	ensino	

da leitura, como também ao progresso geral dos alunos e à boa ordem da escola.

Deste	modo,	os	textos	das	cartilhas	não	eram	produzidos	com	a	intenção	de	dizer	algo	ou	comunicar	um	
conteúdo,	mas	de	apresentar	palavras	e	frases	conforme	a	sequência	das	famílias	silábicas,	sempre	das	mais	
simples	às	mais	complexas.	Tinham	como	“[...]	preocupação	o	domínio	do	código,	sem	o	estudo	da	significação,	
como	se	fosse	possível	trabalhar	com	essas	instâncias	da	linguagem	(código	x	significado)	separadamente”,	
criticam	Sérkez	e	Martins	(1996,	p.	9).	Com	isto	se	esvaziava	a	linguagem	de	conteúdos,	uma	vez	que	o	objetivo	
era memorizar o modo de se escrever, e não o que se escreve e para quem se escreve.

A partir dessa forma de conceber a escrita, na organização do processo de alfabetização os esforços 
eram	direcionados	para	o	desenvolvimento	de	habilidades	de	codificação	e	decodificação.	Somente	após	as	
crianças	terem	dominado	essas	habilidades	é	que	poderiam	utilizar	a	escrita	para	registrar	suas	experiências	
e pensamentos, para se comunicar com outras pessoas; até então, elas escreviam para treinar a escrita e liam 
para treinar a leitura. Suas tentativas de dizer por escrito o que queriam e o que pensavam eram controladas, 
inclusive, pelas famílias silábicas que aos poucos lhes eram apresentadas.

É	possível	identificar	os	resultados	desse	modo	de	organização	do	ensino,	tendo	como	referência	alguns	
dados relativos à situação educacional apresentados por Ferreiro e Teberosky (1987, p. 16), colhidos da 
Unesco em 1974.

•	 Do	total	da	população	compreendida	entre	os	7	e	12	anos,	em	1970,	20%	encontravam-se	fora	

do sistema educacional.

•	 De	toda	a	população	escolarizada,	apenas	53%	chegavam	à	4º	série	–	o	limiar	mínimo	indis-

pensável	para	uma	alfabetização	definitiva	–	ou	seja,	a	metade	da	população	abandonava	sua	

educação, sem regressar à escola, ainda num momento muito elementar do primeiro grau.

• Dois terços do total de repetentes localizam-se nos primeiros anos de escolaridade, e em 

torno	de	60%	dos	alunos	egressos	da	escola	repetiram	o	ano	uma	ou	mais	vezes	(FERREIRO;	

TEBEROSKY, 1987, p. 16).

Ainda em relação aos resultados advindos desse modo de organização do ensino, Ferreiro e Teberosky 
(1987, p. 17) chamam a atenção para um fato:

Não podemos esquecer, porém, que a alfabetização tem duas faces: uma, relativa aos adultos, e a 

outra, relativa às crianças. Se em relação aos adultos trata-se de sanar uma carência, no caso das 

crianças trata-se de prevenir, de realizar o necessário para que essas crianças não se convertam 

em futuros analfabetos.

Diante	da	necessidade	de	modificar	esse	modo	de	organizar	o	ensino	e	de	decrescerem	os	altos	índices	
de reprovação e evasão escolar, a partir de meados da década de 1980, no Brasil, as pesquisas de Ferreiro 
e Teberosky (1987) acerca da psicogênese da língua escrita passaram a ser objeto de debate, servindo de 
base teórica para a reorganização do ensino, tanto do ponto de vista da estrutura – ou seja, da organização 
do	 tempo	escolar	–,	 como	do	ponto	de	vista	didático.	Nesse	contexto,	os	estudos	de	Emília	Ferreiro	e	
colaboradores constituíram-se em fundamento para o encaminhamento da prática pedagógica, sobretudo 
para a alfabetização.

Conforme a ótica construtivista, o aluno é visto como sujeito que age sobre a escrita e constrói hipóteses. 
No processo de aprendizagem é valorizada a produção espontânea da criança que a liberta dos treinos 
mecânicos de escrita. Nessa linha pedagógica, muita ênfase foi dada ao indivíduo que aprende, minimizando 
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o papel do docente que planeja, que realiza a mediação, caindo em atitudes espontaneístas, uma vez que a 
teoria aponta para a apropriação da escrita não de forma cultural, mas natural (DUARTE, 2007).

Fiel ao princípio interacionista, o construtivismo procura demonstrar, ao contrário das demais tendências, 
o	papel	central	do	sujeito	na	produção	do	saber.	Tal	perspectiva	teórica	difere	das	proposições	tradicionais	
e entende o indivíduo como

[...] Um sujeito que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e trata de resolver as 

interrogações	que	este	mundo	provoca.	Não	é	um	sujeito	que	espera	que	alguém	que	possui	um	

conhecimento o transmita a ele, por um ato de benevolência. É um sujeito que aprende basicamente 

através	de	suas	próprias	ações	sobre	os	objetos	do	mundo,	que	constrói	suas	próprias	categorias	

de pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo (FERREIRO; TEBEROSKY, 1987, p. 26).

O construtivismo foi introduzido no Brasil por se pensar que a crise da educação no país estava ligada 
ao	problema	da	qualidade	de	ensino	oferecida	à	“elite”	e	à	“massa”	da	sociedade	(ROSA,	1998).	O	aprender,	
segundo essa corrente pedagógica, deveria estar associado ao estágio de amadurecimento em que a 
criança	se	encontra,	pois	pregava	que	o	desenvolvimento	do	ser	humano	obedece	a	estágios	bem	definidos	
cronológica e cognitivamente. Segundo esse princípio, as crianças teriam a aprendizagem da leitura e da 
escrita muito mais condicionada à maturação das estruturas mentais do que aos anos escolares, havendo 
ainda diferenças individuais entre elas (FABRIL 2008).

De acordo com as ideias construtivistas, a aprendizagem praticamente não interfere no curso do 
desenvolvimento. A ênfase nos processos internos e na atividade construtiva da própria criança resulta em 
uma concepção que considera a aprendizagem como dependente do processo de desenvolvimento – ou seja, 
aquilo que a criança pode ou não aprender é determinado pelo nível de desenvolvimento de suas estruturas 
cognitivas.

Contrapondo-se	ao	arcabouço	teórico	piagetiano,	a	Teoria	Histórico-Cultural	ganhou	espaço	no	Brasil	
em	meados	da	década	de	1980,	com	a	publicação	dos	livros	“A	Formação	Social	da	Mente	e	Pensamento	
e	Linguagem”,	de	Lev	Semenivich	Vigotski.	Na	década	anterior	 já	havia	sido	publicada	a	obra	“Curso	de	
Psicologia	Geral”,	de	Alexander	Romanovich	Luria,	componente	do	grupo	e	representante	da	referida	teoria.

Nessa perspectiva teórica, a criança é entendida como um sujeito que apreende o mundo desde o seu 
nascimento, em um processo dialético de interação, portanto é considerada capaz, competente, rica em 
potencialidades	e	ativa	para	se	engajar	no	mundo	da	cultura	elaborada	historicamente	pelas	gerações	
precedentes.	Isto	significa	que	a	aprendizagem	da	criança	começa	muito	antes	de	seu	ingresso	na	escola.	Ela	
nunca parte do zero, o que equivale a dizer que todo ato da criança na escola tem uma pré-história.

Quando a criança, com as suas perguntas, consegue apropriar-se dos nomes dos objetos que a cercam, 
já	está	inserida	em	uma	etapa	específica	de	instrução.	Assim,	aprendizagem	e	desenvolvimento	não	entram	
em contato pela primeira vez na idade escolar, mas estão conectados entre si desde os primeiros dias de 
vida da criança. Por conseguinte, esse processo que se produz antes que a criança entre na escola difere, 
de	modo	fundamental,	do	domínio	de	elementos	que	se	adquirem	durante	o	ensino	escolar.	Afirma	Vigotski	
(2006, p. 115):

Considerada deste ponto de vista, a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas 

uma correta organização da aprendizagem da criança conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se sem 

a aprendizagem.

De fato, a aprendizagem é uma necessidade intrinsecamente universal e indispensável para que se 
ampliem na criança características humanas não naturais, mas constituídas historicamente. Nesse sentido, 
Saviani	(2011,	p.	13)	afirma:
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O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto 

da	educação	diz	respeito,	de	um	lado,	à	identificação	dos	elementos	culturais	que	precisam	ser	

assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro 

lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo.

Nesse	contexto,	a	tarefa	do	professor	é	desenvolver	não	uma	única	capacidade	de	pensar,	mas	muitas	
capacidades particulares de pensar em campos diversos; não em reforçar a capacidade total de prestar 
atenção, mas em ampliar diferentes faculdades de empregar a atenção sobre distintos materiais. Nesse 
sentido,	é	possível	afirmar	que	o	papel	fundamental	do	professor	está	em	criar	intencionalmente	um	espaço	
motivador	e	provocador	de	experiências,	em	organizar	e	enriquecer	a	atividade	das	crianças,	em	acompanhar	
seu processo de desenvolvimento, criando sempre vivências e conhecimento, porém nunca engessando ou 
substituindo	a	experiência	do	infante.	O	professor	é	um	criador	de	mediações	entre	o	mundo	da	cultura	e	a	
criança,	mundo	de	que	a	criança	precisa	se	apropriar.	Neste	sentido,	Facci	(2006,	p.	139)	defende	que	“[...]	a	
forma	ativa	com	que	a	criança	se	apropria	do	mundo	das	pessoas	e	dos	objetos	exige	que	a	tarefa	estabelecida	
pelo	educador	tenha	conteúdo	para	proporcionar	esse	ir	e	vir	do	mundo	externo	ao	interno”.

Para tanto, o professor deve ter como meta organizar o ensino tendo em vista a aprendizagem do 
conhecimento	científico	acumulado	ao	 longo	da	história,	 reconhecendo	a	necessidade	de	que	a	prática	
pedagógica	se	 fundamente	na	 intencionalidade,	na	organização	e	na	sistematização	das	ações.	Assim,	
todo conhecimento apropriado pelo aluno no processo de escolarização só faz sentido se o levar a ler nas 
entrelinhas,	a	compreender	as	contradições	históricas	que	motivaram	esse	próprio	conhecimento	e	mesmo	
sua	conexão	com	o	contexto	em	que	está	inserido,	de	modo	a	buscar	transformação,	não	apenas	na	sua	vida	
particular, mas na prática social.

Segundo	Saviani	 (2011),	a	educação	escolar	 tem	como	finalidade	a	ampliação	da	humanidade	no	
indivíduo e da sua consciência histórica. Consiste de um processo intencional e sistematizado de difusão dos 
conhecimentos, permitindo que o aluno, de posse dos conhecimentos cotidianos, supere-os pela incorporação 
dos	conhecimentos	 científicos.	 Só	assim	o	novo	conhecimento	e	o	controle	das	 funções	psicológicas	
possibilitam	o	desenvolvimento	da	criança	e	modificam	sua	psique.	Por	meio	do	acesso	ao	conhecimento	
científico	transmitido	pelo	professor,	o	aluno	pode	tomar	conhecimento	da	propriedade	principal	de	cada	
novo conceito e estender sua possibilidade de compreender o mundo de forma crítica. Esse desenvolvimento 
cultural colabora, por sua vez, para o desenvolvimento universal do indivíduo. Isso equivale a dizer que é 
necessário	elevar	a	prática	pedagógica	desenvolvida	do	nível	do	senso	comum	à	consciência	filosófica,	o	
que	significa	“[...]	passar	de	uma	concepção	fragmentária,	incoerente,	desarticulada,	implícita,	degradada,	
mecânica,	passiva	e	simplista	a	uma	concepção	unitária,	coerente,	articulada,	explícita,	original,	intencional,	
ativa e cultivada” (SAVIANI, 1987, p. 10).

Em conformidade com o autor acima referido, o qual entende que o processo pedagógico escolar deve ser 
intencional, ressaltamos que tanto o professor quanto os alunos devem ter claro o que se procura alcançar 
com	o	trabalho	docente-discente,	tendo	em	vista	a	aprendizagem	do	conteúdo	e,	consequentemente,	a	ação	
do professor.

Neste	sentido	afirma	Mello	(2006,	p.	185):

Quanto maior for a participação da criança na escola dando a conhecer suas necessidades de 

conhecimento – que poderão ser aproveitadas ou transformadas pela escola conforme seu 

grau de humanização ou alienação –, trazendo elementos que ajudam a dar corpo à atividade, 

participando	na	definição	da	forma	de	realização	das	tarefas,	na	organização	do	plano	do	dia,	

na	organização	do	espaço...	enfim,	quanto	maior	a	presença	intelectual	da	criança	na	escola,	

maior	a	possibilidade	de	que	a	tarefa	proposta	se	configure	como	uma	atividade	significativa	

para a criança.
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Desse	modo,	para	haver	aprendizagem	do	conteúdo,	cabe	ao	professor	promover	ações	nas	quais,	no	caso	
da	linguagem	escrita,	o	aluno	conviva	com	situações	reais	de	leitura	e	escrita,	movidas	pela	necessidade,	pelo	
desejo	de	expressão,	pelo	cumprimento	da	sua	função	social.	Dessa	forma,	a	escrita	não	chega	à	criança	como	
algo	imposto,	determinado,	sem	significado,	o	que	nos	permite	afirmar	que	a	ela	é	ensinado	o	verdadeiro	
sentido da língua escrita, e não apenas letras.

Enfim,	se	desejamos	que	as	crianças	se	 tornem	exímios	 leitores	e	produtores	de	 textos,	que	 leiam	e	
escrevam	bem,	faz-se	necessário	trabalhar	com	o	desejo	e	o	exercício	da	expressão.	Tal	exercício	nasce	do	
que	as	crianças	veem,	ouvem,	vivem,	descobrem	e	aprendem.	A	partir	dessa	experiência,	o	professor	deve	
registrar,	com	as	palavras	das	crianças	e	por	meio	de	texto,	a	experiência	vivida,	o	que	garantirá	a	entrada	
da	criança	no	mundo	da	escrita	e	cumprirá	com	a	função	social	a	ela	determinada.	“Quando	fazemos	isso	[...]	
podemos	dizer	que	a	criança	verdadeiramente	se	apropria	da	escrita	como	um	instrumento	cultural	complexo	
e assim a utilizará” (MELLO, 2006, p. 190).

Por	fim,	compreendemos	que	o	desenvolvimento	humano	resulta	da	transformação	cultural,	da	relação	
entre	o	indivíduo	e	o	meio	social	e	cultural	que	o	rodeia,	e	não	da	fragmentação	das	ações.	O	mesmo	podemos	
afirmar	com	relação	à	linguagem	escrita,	que,	por	ser	uma	técnica	extremamente	complexa,	precisa	ser	
ensinada	de	forma	adequadamente	organizada,	intencional	e	sistematizada,	o	que	promoverá	significativas	
transformações	no	desenvolvimento	cultural	e	psíquico	da	criança.

Com	base	nesse	entendimento,	buscaremos	relatar	a	nossa	experiência	didático-formativa	envolvendo	
o trabalho com produção e reestruturação coletiva e individual nos anos iniciais do ensino fundamental.

Relato de experiência

Ao longo de nossa prática docente, temos observado que a proposta de trabalho com a produção e 
reestruturação	textual	no	âmbito	da	escola	tem	gerado	equívocos	que	criam,	tanto	no	professor,	quanto	
no	aluno,	uma	“aversão”	pela	escrita,	como	já	mencionado.	Primeiramente,	porque	o	aluno	é	compelido	a	
escrever	sobre	temas	insignificantes,	já	o	professor	declara	que	a	reescrita	tumultua	a	sala,	leva	a	indisciplina,	
portanto	é	mais	fácil	organizar	exercícios	com	palavras	soltas,	comumente	copiadas	de	livros	didáticos.

Durante o processo de alfabetização, quando o aluno começa a escrever sozinho, alguns problemas se 
evidenciam,	tais	como:	omissão	de	letras,	palavras	escritas	sem	as	correções	ortográficas,	palavras	unidas	a	
outras	(segmentação),	conteúdos	pobres	etc.	Isso	é	compreensível	no	início	do	processo	de	alfabetização.	
No	entanto,	esta	situação	demanda	ação	do	professor,	propiciando	condições	ao	aluno	de	avançar	cada	vez	
mais	no	processo	de	apropriação	da	escrita	e	em	suas	produções.

Além	da	experiência	docente,	por	também	termos	desempenhado	a	função	de	supervisora	pedagógica	
de	uma	escola	particular	e	de	coordenadora	pedagógica	em	escolas	públicas,	percebemos	a	necessidade/
dificuldade	de	o	professor	promover	situações	de	ensino	visando	a	produção	e	reestruturação	de	texto.	
Em	atendimento	a	professores	no	período	de	estudo	e	orientação,	ouvia	com	frequência	dizerem:	“é	muito	
difícil	trabalhar	produção	textual	com	a	turma”,	“esses	alunos	não	sabem	escrever”,	“eu	perco	o	controle	
da	sala”,	“eles	conversam	o	tempo	todo”.	Tais	discursos	nos	incomodavam,	pois	tínhamos	clareza,	pautados	
nos	 fundamentos	anteriormente	explicados,	de	quão	essencial	era	promover	momentos	de	produção	
escrita em sala de aula.

Para evidenciar a necessidade de ação do professor, relatamos a seguir uma proposta de formação docente 
inicial. Como uma atividade de estágio de docência, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPE) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), organizamos uma proposta de ensino a ser desenvolvida 
junto	a	acadêmicos	do	curso	de	Pedagogia.	Para	isso,	elaboramos	um	material	didático	contendo	orientações	
teóricas	e	metodológicas	para	a	realização	de	atividades	de	produção	e	reestruturação	textual	coletiva	e	
individual em sala de aula.

Inicialmente, buscamos destacar a concepção de linguagem que norteou nossas análises e propostas de 
trabalho com as crianças. Sendo assim, para interagir plenamente no mundo letrado, a criança precisa mais 
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do que o domínio do código, requer que a linguagem seja tratada na sua perspectiva discursivo-enunciativa, 
em práticas sociais de leitura, de escrita e de fala. Por conseguinte, conhecemos a nossa língua não por meio 
de dicionários e manuais, mas pelos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na interação com 
as pessoas que nos cercam.

Na	sequência,	trouxemos	os	conceitos	de	gêneros	textuais	e	tipologias	textuais,	pautados	em	Baungartner	
e	Hubes	 (2007).	Segundo	os	autores,	gêneros	 textuais	 são	os	 textos	que	circulam	em	nossa	sociedade,	
encontrados	no	nosso	dia	a	dia,	isto	é,	em	casa,	no	trabalho,	na	rua,	na	igreja,	no	mercado,	afinal,	disseminados	
por	todos	os	lugares.	Logo,	por	onde	andarmos,	 localizaremos	um	texto	de	um	determinado	gênero	nos	
instruindo,	persuadindo,	informando,	ensinando,	entre	tantas	outras	funções	sociais	que	cumprem.	Os	gêneros	
são	os	textos	consolidados	que	encontramos	em	nosso	cotidiano	com	características	sócio-comunicativas	
determinadas	por	conteúdos,	propriedades	funcionais,	estilo	e	composição.

A	tipologia	textual	refere-se	a	composição	interna	do	texto,	ou	seja,	as	partes	(palavras,	frases,	parágrafos,	
desenhos, cores...) que organizam o discurso – elementos sintáticos, semânticos (verbais e não-verbais), 
gramaticais	–	que	organizam	internamente	o	gênero	textual	(BAUNGARTNER;	HUBES,	2007).

Enquanto	os	gêneros	textuais	são	incalculáveis	devido	à	sua	grande	abundância	e	ao	surgimento	de	novos	
gêneros	diariamente,	as	tipologias	textuais	abarcam	somente	algumas	categorias	conhecidas:	narrativas,	
argumentativas,	expositivas/explicativas,	descritivas,	injuntivas	e	dialogais.

Para Dolz e Schneuwly (2004), é preciso propor um trabalho de progressão com os gêneros, agrupando-os 
quanto	a	seus	“aspectos	tipológicos”,	isto	é,	as	“capacidades	de	linguagem”	presentes	em	cada	um	deles.	Por	
meio desse agrupamento, pretende-se garantir, ao aluno, conhecimento acerca das possibilidades de uso 
da língua, evitando supervalorização de uma em detrimento de outra, narrar em detrimento de argumentar, 
por	exemplo.

Para	implementar	tal	trabalho,	consideramos	a	produção	coletiva	de	texto	como	ponto	de	partida.	Essa	
atividade	oferece	inúmeros	benefícios	em	turmas	numerosas,	com	alunos	iniciantes,	uma	vez	que	se	sentem	
competentes	para	escrever,	capazes	para	ler	e	reproduzir	o	texto	elaborado	com	a	participação	de	todos.	
Logo,	a	produção	de	texto	coletivo	é	uma	forma	de	trazer	para	a	sala	de	aula	acontecimentos	da	vida	cotidiana	
dos	alunos	e	do	professor,	mencionando	situações	de	uso	da	língua,	evidenciando	concretamente	a	função	
social	da	linguagem,	como	instrumento	de	expressão	pessoal,	alteridade	e	representação	do	mundo.

Ao	propor	situações	de	produção	de	texto	coletivo	o	professor	ensina	o	aluno	a	organizar	suas	ideias,	
estruturá-las coerentemente e apresentá-las de forma coesa. Disso dependem os parágrafos, a pontuação, 
a	escolha	do	vocabulário,	ortografia,	acentuação,	concordância,	regência	nominal	e	verbal,	formas	verbais	
e outros conhecimentos.

Dessa	forma,	a	produção	de	texto	coletivo	deve	ser	uma	prática	frequente	de	qualquer	professor,	uma	
vez	que	pode	elucidar	aos	alunos	a	presença	da	trilogia	obrigatória	para	que	exista	língua	escrita,	ou	seja,	o	
escritor	ou	enunciador,	o	assunto	que	se	quer	transmitir	e	o	leitor	ou	enunciatário.	Enfim,	antes	de	escrever	
individualmente,	todo	aluno	deve	participar	da	produção	de	textos	coletivos,	momento	em	que	o	professor	
poderá	discutir	e	apresentar	as	características	de	um	universo	de	textos.

Seguindo	com	os	nossos	estudos,	abordamos	a	produção	de	texto	individual.	Logo,	ao	falar	que	uma	criança	
deve	produzir	textos	coerentes	e	coesos,	falamos	em	algo	a	ser	ensinado	na	escola,	pois	é	nesse	ambiente,	
com	muita	leitura,	produção	escrita	e	reflexão	sobre	a	língua,	que	se	possibilita	a	edificação	de	um	texto	
bem elaborado. Isto quer dizer, que esse trabalho requer planejamento e práticas pedagógicas intencionais 
e frequentes.

Para representar a integração e completude entre coerência e coesão, apresentamos a seguinte 
metáfora.	Um	caminhão	composto	de	cabine	e	carroceria.	A	carroceria	tem	a	finalidade	de	carregar	a	carga.	
Metaforicamente a carroceria é a coesão, pois carrega uma carga, mercadorias representam a coerência. 
A	imagem	de	uma	carroceria	vazia	significa	que	o	texto	pode	estar	corretamente	escrito	com	pontuação,	
paragrafação,	ortografia,	elementos	coesivos	bem	articulados,	contudo,	se	não	houver	ideias	articuladas	e	
claras,	não	é	um	bom	texto	escrito.	Portanto,	a	coesão	é	a	“costura”	que	fazemos	entre	palavras	e	frases.	São	
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palavras	que	auxiliam	na	articulação	das	ideias,	evitando	a	sua	repetição	e	eliminando	as	palavras	muletas	
(“daí,	né,	então,	pegou	etc”),	muito	comuns	nos	textos	orais,	mas	que	não	devem	compor	os	textos	escritos.	
Quanto à coerência é entendida como a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar, 
ou	seja,	é	o	resultado	da	não	contradição	entre	as	partes	do	texto,	fazendo	referência	a	termos	e	expressões	
anteriormente empregados.

Enfim,	todas	as	questões	apontadas	só	poderão	ser	ajustadas	se	o	professor	se	dispuser	a	ler	a	produção	
com	o	aluno	e	examinar	o	que	falta,	já	que	a	própria	ação	de	ouvir	sua	produção	escrita	pode	fazê-lo	perceber	
as	incoerências	cometidas.	Este	trabalho	requer	que	os	textos	por	ele	produzidos	sejam	reestruturados,	seja	
de forma coletiva ou individual.

Prosseguindo, destacamos a relevância da prática docente em relação à reestruturação coletiva e 
individual	de	textos.	Deste	modo,	ao	propor	a	reestruturação	coletiva	é	necessário,	antes,	porém,	selecionar	
um	texto	que	apresente	os	problemas	mais	comuns	aos	da	turma.	O	mesmo	deve	ser	transcrito	no	quadro,	
ou em papelógrafo, ou digitalizado, para iniciar o trabalhar conjuntamente.

Todavia, é pertinente conversar com os alunos sobre o motivo pelo qual essas atividades estão sendo 
propostas,	evitando	o	entendimento	de	que	aquele	 texto	 foi	 reproduzido	no	quadro	porque	é	o	pior	ou	
melhor.	Vale	destacar	que	todos	os	alunos	devem	ter	a	oportunidade	de	ver	seus	textos	sendo	trabalhados	
pelo	professor	e	de	compartilhar	com	os	colegas	suas	dúvidas.	Nesse	sentido,	ao	reescrever	o	texto,	devemos	
ter	o	cuidado	de	não	modificar	a	ideia	central	do	aluno,	de	modo	que	ele	não	mais	o	reconheça	como	seu.	
Uma opção é reproduzi-lo no quadro sem a referência do autor, sendo escolha deste manifestar-se.

Tendo	reproduzido	o	texto,	o	professor	faz	a	leitura	do	mesmo	e,	ao	lado,	juntamente	com	a	participação	
dos alunos, o reordenará da forma que considerarem mais apropriada. Após essa atividade, os alunos copiam 
o	texto	na	sua	forma	final	ou	o	professor	poderá	entregá-lo	digitado	no	dia	seguinte.	A	cópia,	neste	caso,	
torna-se	significativa,	uma	vez	que	é	produto	de	uma	ação	realizada	com	uma	intenção	clara:	registrar	o	
texto	reestruturado	coletivamente.

Ao	tratar	de	reestruturação	individual	salientamos	que	esta	pode	ocorrer	sobre	o	texto	todo	ou	de	parte	
dele. Indicamos, com base em Naspolini (1996), algumas estratégias para isso: autocorreção, correção e 
refacção.

Para Naspolini (1996), o procedimento de autocorreção tem por objetivo a construção da imagem mental 
das palavras. Portanto, nessa estratégia, a ação da criança é sobre as palavras. Uma forma de organizar 
a autocorreção é escrever a palavra corretamente, a lápis, acima do termo que deve ser corrigido, como 
indicado na Figura 1. Na sequência, a criança deve observar as diferenças entre a palavra escrita por ela e a 
que o professor escreveu, comparando-as letra por letra. Ao encontrar uma diferença, apaga apenas a letra 
diferente	e	a	substitui.	A	comparação	deve	continuar,	uma	vez	que	é	possível	existir	mais	de	uma	diferença	
em	uma	mesma	palavra.	Ao	final,	a	palavra	escrita	pelo	professor	é	apagada	pelo	aluno.

Figura 1 – Exemplo	de	autocorreção

Fonte: Naspoline (1996)
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Outra forma de autocorreção a ser utilizada pelo professor é quando as palavras são assinaladas com 
um	sinal,	um	número,	e	sua	forma	correta	é	escrita	no	seguimento	do	texto,	no	banco	de	palavras,	como	
exemplificado	na	Figura	2.

Figura 2 – Exemplo	de	autocorreção

Fonte: Naspoline (1996).

Prosseguindo no processo de autocorreção, a criança pesquisará no dicionário a forma correta de registrar 
as	palavras,	as	quais	apenas	foram	marcadas	pelo	professor,	tal	como	exemplificamos	na	Figura	3:

Figura 3 – Exemplo	de	autocorreção

Fonte: Naspoline (1996).

Finalizando,	as	marcas	podem	ser	anotadas	na	lateral	do	texto.	Caso	tenha,	na	primeira	linha,	uma	palavra	
escrita incorretamente, o professor assinará um X à margem nessa linha. Se houver duas ou mais palavras 
com erros, fará XX, como demonstrado na Figura 4. Assim, a criança terá que analisar todas as palavras da 
linha,	buscando	aquela	que	deve	ser	alterada.	Para	confirmar,	ela	poderá	consultar	o	dicionário.	Exemplo:

Figura 4 – Exemplo	de	autocorreção

Fonte: Naspoline (1996).
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Na	codificação,	professor	e	aluno	atuarão	 sobre	o	 texto	alterando	a	acentuação,	a	pontuação,	a	
concordância nominal e verbal. Para tanto, é preciso iniciar com a convenção dos códigos, estabelecido com 
os	alunos.	No	quadro	1	trazemos	um	exemplo	de	codificação.

Quadro 1 – Exemplo	de	tabela	para	codificação

Fonte: Vendrame (2013)

Na	 refacção,	o	professor	age	essencialmente	 sobre	o	 conteúdo	do	 texto	da	 criança,	objetivando	
esclarecer	 e	 complementar	 ideias,	 oferecer	 coerência	 e	 coesão	ao	 texto.	 É	 o	momento	de	propor	
intervenções,	isto	é,	lançar	perguntas,	indicar	substituições,	cortes	e	inserções	de	novos	parágrafos,	como	
demonstrado na Figura 5.
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Figura 5 – Exemplo	de	refacção.

Fonte: Naspolini (1996)

Destacamos	que	é	aceitável	realizar	a	refacção	de	um	texto	coletivamente.	Para	tanto,	segundo	Naspolini	
(1996),	o	professor	deve:	selecionar	um	texto	significativo,	fazendo	as	intervenções	por	escrito;	providenciar	
cópias para todas as crianças; discutir cada intervenção com a classe, levantando as possibilidades de 
alteração.	Em	seguida,	os	alunos	escrevem	o	texto	fazendo	as	modificações	necessárias.	Contudo,	a	refacção	
é preferencialmente uma atividade individualizada, pois cada criança tem um estilo próprio, uma forma 
pessoal	de	criar	e	encadear	ideias.	Por	isso,	as	respostas	às	intervenções	acabam	sendo	específicas,	diferentes	
de pessoa para pessoa.

Para	finalizar	a	formação,	propomos	um	momento	de	atividade	experimental,	em	dupla,	organizando	
uma	possível	correção	para	a	escrita	apresentada,	a	fim	de	materializar	o	estudo	discutido.	Para	 isso,	
apresentamos	um	exemplo	de	produção	individual	elaborada	por	um	aluno	de	3º	ano,	da	rede	pública	de	
ensino.	Na	sequência,	contamos	a	história	“Charalina”,	de	autoria	de	Nelson	Albissú,	utilizada	como	recurso	
para	estimular	a	produção	textual.	Cada	acadêmico	recontou	a	história	por	meio	de	um	texto	escrito.	Por	
fim,	propusemos	que	identificassem	as	necessidades	do	texto	para	correção	e,	posteriormente,	organizassem	
coletivamente	a	reestruturação	do	respectivo	texto.

Considerações finais

A	partir	das	ideias	expostas,	é	possível	verificar	a	relação	existente	entre	a	apropriação	da	escrita	por	
meio	de	produção	e	reestruturação	de	texto	coletivo	e	individual	e	da	organização	de	práticas	pedagógicas	
intencionais,	sistematizadas	e	adequadas,	com	base	nos	postulados	da	Teoria	Histórico-Cultural.
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Fundamentadas nessa perspectiva teórica, ao analisar o processo pelo qual ocorre a aprendizagem da 
língua	escrita,	não	podemos	compactuar	com	ideias	que	utilizam	o	ensino	apenas	como	decodificação	de	
signos,	uma	vez	que	compreendemos	o	ensino	da	língua	escrita	como	uma	atividade	extremamente	complexa,	
capaz	de	provocar	transformações	no	desenvolvimento	cultural	e	psíquico	da	criança.

Por	fim,	não	temos	a	pretensão	de	dizer	que	o	modo	como	a	língua	escrita	está	sendo	abordada	nas	
escolas,	mais	especificamente	a	produção	e	a	reestruturação	de	texto,	é	incorreta.	Ao	ampliar	as	reflexões	
iniciais	acerca	da	aprendizagem	da	língua	escrita,	nossa	intenção	é,	por	meio	de	ações	que	envolvem	o	
conhecimento	teórico	acerca	do	tema	e	de	ações	práticas,	apresentar	um	modo	de	analisar	esse	processo,	
propondo encaminhamentos teórico-metodológicos que possam contribuir para a condução da prática 
pedagógica	pelos	professores	que	atuam	nos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental.	Em	nossa	experiência	
formativa	aqui	relatada	destacamos	que	as	discussões	do	grupo	de	acadêmicas,	permeando	o	trabalho	de	
produção e reestruturação, delas e de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, apontaram para a 
compreensão	da	função	social	da	escrita.	Além	disso,	a	realização	de	momentos	como	os	experimentados	
pelas acadêmicas demonstram a relevância do papel do professor na mediação e condução do processo de 
apropriação da escrita pelas crianças.
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Resumo: Este	 texto	 foi	desenvolvido	a	partir	de	uma	pesquisa	participante,	no	contexto	de	 formação	de	
professoras alfabetizadoras de escolas multisseriadas do campo em tempo de formação (ano de 2015) 
promovida	pelo	Pacto	Nacional	para	a	Alfabetização	na	 Idade	Certa,	 sob	a	coordenação	do	Núcleo	de	
Alfabetização	(Pnaic),	Leitura	e	Escrita	do	Espírito	Santo	(Nepales).	Tem	como	objetivo	apresentar	reflexões/
produções	de	dados	(em	andamento)	acerca	de	articulações	desenvolvidas	em	torno	do	pensar/fazer	currículo	
em cotidianos de escolas do campo no município de Linhares/ES.
Palavras-chave: Alfabetização. Currículo. Formação de professoras alfabetizadores. Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa – Pnaic.

Palavras iniciais

As	políticas	curriculares	para	a	alfabetização	sempre	foi	tema/foco	de	interesses	do	poder	oficial,	conforme	
tem assinalo, criticamente, os trabalhos de (GONTIJO, 2014), CAMPOS (2008), SOUSA (2015), STIEG (2014). 
Atuando como Orientadora de Estudos no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, de 2013 
a 2016, junto a professoras alfabetizadoras2 em escolas do campo, no município de Linhares/ES, observei 
que	diversas	são	indagações	que	preocupam	essas	educadoras	sobre	como	tal	discurso	tende	a	orientar	os	
espaçostempos de escolas e, em especial, o currículo e as aprendizagens das crianças. Em especial, na edição 
do Pnaic do ano de 2015 (ano que o tema currículo foi destaque) os questionamentos dessas professoras se 
intensificaram.	Foram/são	São	alguns	dos	questionamentos:	como	organizar	um	planejamento	que	atenda	a	
especificidade	campesina,	uma	vez	que	o	currículo	atual	não	contempla	um	trabalho	que	considere	o	texto	
como unidade de sentido? Os conhecimentos propostos no currículo do município englobam os direitos de 
aprendizagem infantis? Currículo versos lista de temas: o que vamos fazer?

Diante dos questionamentos acenados pelas professoras passamos a nos colocar em defesa da ideia de que 
o currículo (em função das diversidades encontradas nos espaçostempos de escolas), necessita fundamentar-
se	na	relação	de	conflitos	e	negociações;	sendo	reelaborado	e	recriado	nos	cotidianos	escolares	(no	caso,	
nas salas de alfabetizadoras do/no campo).

Os	métodos	 “tradicionais”	e	a	perspectiva	psicogenética	de	alfabetização	 inseridos	no	currículo	de	
alfabetização	no	Brasil,	sob	a	nossa	perspectiva,	colaboram	para	tornar	“obscuro”	os	cotidianos	escolares	
do campo. Entendo que a concepção de linguagem, de sujeito, de ensino/aprendizagem e sociedade 
(estruturalista), subjacente às perspectivas de alfabetização citadas, não permite a instauração dialógica 
com a vida. Passei a observar esta questão, a partir da formação recebida na formação do Pnaic coordenada 
pela equipe do Nepales/Ufes e minha vivência com educadores do campo.

Assim,	entendi	que	seria	fundamental	(re)	pensarmos	práticas	discursivas	“com”	os	professores	campesinos	
–	intervenções	e	a	reflexão	crítica	sobre	as	diretrizes	curriculares	(ditas	oficiais)	–	para	buscar	certa	efetivação	
de	forma	construtiva	de	um	currículo	“vivo”	que	pudesse	“atender”	as	diversidades	existentes	em	turmas	
multisseriadas das escolas do/no campo em Linhares/ES.

1 Professora e Pedagoga da Educação Básica em escolas públicas municipais do município de Linhares/ES. Orientadora de Estudos (OE) 
de Professoras Alfabetizadoras da Educação do Campo no Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, sob a orientação 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização. Leitura e Escrita do Espírito Santo – Nepales da Universidade Federal do Espírito 
Santo – Ufes.

2 No contexto da escrita deste texto, optamos por nos referir ao gênero feminino. Todas são professoras.
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Conforme	dito,	tendo	como	base	a	“teia”	de	aprendizagem	recebida	no	Pnaic/Nepales/Ufes,	pautada	numa	
perspectiva	Histórico-cultural,	fui	(e	continuo)	incorporando	e	dialogando	com	os	professores	da	educação	
do campo de Linhares. Passei a entender, conforme nos acenou Stieg (2014), que para atuar como formadora 
e	pesquisadora	era/é	necessário	colaborar	para	a	instauração	da	dialogia,	portanto	me	colocando	“com”	as	
professoras	e	de	forma	alguma	“sobre”	elas.	Desse	diálogo,	nasceram	discussões	em	torno	de	uma	proposta	
de aprofundar e repensar a respeito da perspectiva de alfabetização (GONTIJO, 2002) que poderia balizar o 
currículo a partir dos fundamentos teórico-metodológicos estudados na referida formação. Será um pouco 
sobre	como	se	desdobraram	e/ou	tem	se	desdobrado	essas	discussões	que	apresentaremos	neste	texto.

Pnaic Para/na educação do campo em Linhares/ES

A partir de 2013, passei a atuar diretamente com a formação de professoras da Educação do campo no 
município	de	Linhares/ES,	pela	via	do	Pnaic.	Tal	atuação	me	ajudou	a	começar	a	entender	o	contexto	das	
escolas do campo desse município.

O quadro de escolas do/no campo é basicamente composto por escolas multisseriadas. São as antigas 
“escolas	 rurais”.	Ao	 todo	são	44	escolas	 localizadas	em	diferentes	 lugares/comunidades,	mantidas	pelo	
município.	O	quadro	a	seguir,	acena	um	pouco	sobre	esse	cenário	de	2015.	Nos	detivemos,	neste	texto,	a	olhar	
para esse ano da formação (o currículo foi tema da formação e campo de questionamento pelas professoras).

Quadro 1 – Cenário das escolas do/no campo em Linhares/ES – ano 2015

Escola Localização
Quantidade de professoras 

alfabetizadoras

Período de 
atendimento 
(Mat. e Vesp.)

Número de 
crianças 

atendidas

EPM Bibiana Costa (Mat.) Zona rural Ângela Irene Cerri Leoni Matutino 07

EUM Arnaldo Bisi (Mat.) Marli Dadalto Fanttini Matutino 12

EPM José Candido Durão Andressa Ribeiro de Souza Soares Matutino 36

Aline de Lima Ribeiro Matutino

Eni Cândido de Oliv. Neitzel Matutino

EUM Alcina Guimarães Pereira Katiuscia dos Santos Neves Matutino 11

EUM Areal (Mat.) Maria Augusta Na. dos Santos
Sandryhellen Armini C. de Souza

Matutino
Matutino

18

EUM Campos Verdes (Vesp.) Sandra Reis Vespertino 11
EUM Fazenda Fornaciari (Mat.) Juliana Venturim dos Santos Matutino 05
EUM Fazenda Riachuelo (Mat) Gilcélia Santos Guimarães

Poliana Lodias Gonçalves
Matutino
Matutino

19

EUM Paranina (Mat.) Patrícia Oliveira dos Santos Matutino 13

EUM Piabanha (Mat.) Beatriz do Carmo Zuqui Matutino 11

EUM Santa Rosa (Mat.) Francesca de Lima Ribeiro Alves Matutino 07

EUM Pontal do Ouro (Vesp.) Norizete de Fátima Meloti Ferreira Vespertino 10

EUM Fazenda Três Marias Liliana dos Santos Baldarsini Matutino 10

EUM Fazenda Thesouro Ana Paula F. Sepulcro
Juliana Matos Machado

Matutino
Matutino

24

EUM Fazenda Zacarias Elizete Rodrigues de Jesus Matutino 10

EUM	“Rio	Quartel	(Mat.) Jumara Rui Rosa Bollis Matutino 05

EPM	“Florentino	R.	Batista”	(Mat.) Claudeci Santos Costa Lopes Matutino 37

Luciene Aparecida Braga Nascimento Matutino

Erika Paulino Pereira Matutino

EUM Jataipeba Jocélio Coutinho Matutino 08

EPM”Patrimônio	Humaitá” Ana Claudia S. da Costa Vespertino 34
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Escola Localização
Quantidade de professoras 

alfabetizadoras

Período de 
atendimento 
(Mat. e Vesp.)

Número de 
crianças 

atendidas

Mariaderlaine Maria Vieira Almeida Vespertino

Márcia	Helena	Batista	Bonfim	 Matutino

Adriana BolsanelloComério Matutino

EPM	“Bananal	do	Sul”(Mat./Vesp) Elierguiania Gama de Jesus Souza
Romilda Barcelos Pereira
Rosilene Bonicenha Oliveira 
Meireles

Matutino
Matutino

Vespertino

25

EUM	“Palhal”	(Mat.) Edivania S. M. de Freitas Matutino 06

EUM	“Córrego	Japira”	(Mat.) Camila Sesana
Rosinalva Almeida dos Santos

Matutino
Matutino

22

EUM	“São	Judas	Tadeu”	(Mat.) Maria Leonir Ferraço Boldrini Matutino 02

EUM	“Ema	
SartórioBiancardi”(Mat./Vesp)

ImilianeMonequeScaldaferro
Stephani S. Monequi

Vespertino
Matutino

12

EUM	“Nossa	Senhora	Bom	Parto”	
(Vesp.)

Marizeth Sabino SartórioMoneque Vespertino
Matutino

05

EUM	“Terra	Alta”	–	(Mat.) 08

EUM	“Lagoa	das	Palmas”(Mat.) Wanderléia das Graças Marchiori Matutino 09

EPM ”Córrego São Pedro”
(Mat./Vesp)

Francerlane Possato F. L. Gambert
Bárbara Biancardi de Sousa

Matutino
Vespertino 17

EPM” Boa Esperança” (Mat./Vesp.) Iraci Lucas Tozatto
Elisângela Firmino Santana
Valdete Luiz Rodrigues Benedito

Matutino
Matutino

Vespertino
39

EUM”Cabeceira do Pau 
Grosso”(Vesp.)

Mônica RigottiBoldroni Vespertino 06

EUM	“Córrego	do	Meio”(Mat.) DanilaSaith Ferreira Matutino 08

EPM	“Córrego	do	Jones” Necilda de Jesus B. Aguiar
MaryelenEntringerBoldrini

Vespertino
Matutino

13

EUM	“Fazenda	Poção”	 Adriana Regina M. Galavotti Matutino 13

EUM	“Francisco	Polese”	(Mat.) Alessandra	F.	L.	Calixto Matutino 03

EUM	“Santa	Luzia”	(Mat.) Elisangela Franco Barroso Matutino 03

EUM	“Santo	Hilário”	(Mat.) Ercília Raimundo dos Santos Matutino 09

EUM	“São	João	da	Terra	Alta” Talita Fornaciari Souza Matutino 04

Total: 44 escolas Total: 55 Total: 552

Fonte: Dados coletados juntamente ao corpo pedagógico da SEME em 2015 a partir do monitoramento realizado.

Como vimos no quadro apresentado, o município de Linhares possui 44 escolas multisseriadas. As escolas 
funcionam nos períodos matutino e vespertino, atendendo 552 crianças do Ciclo de Alfabetização. No ano 
de 2015, atuavam, nestas escolas, 55 professoras alfabetizadoras. Todas cursaram a formação do Pnaic/
Nepales/Ufes.

Além de passarmos a conhecer esses dados quantitativos, também nos interessamos por compreender 
como ocorria o atendimento a essas escolas no tocante a formação das professoras alfabetizadoras, antes 
do Pnaic e como essas praticantes estavam trabalhando a partir do repensar envolvendo a concepção de 
alfabetização na formação.

Abaixo	segue	um	relato	de	uma	professora	alfabetizadora	da	Educação	do	Campo	que	nos	ajudou	a	
entender como ocorria o atendimento às professoras antes da Formação do Pnaic/Nepales/Ufes.
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Antes da formação do Pnaic, os professores tinham apenas um planejamento mensal e buscávamos 

abordar	os	conteúdos	de	maneira	a	inserir	as	disciplina	e	os	textos.	Porém	os	mesmos	não	eram	

pensados	considerando	o	contexto	da	criança	na	como	na	nova	perspectiva	aprendemos...	Com	a	

formação conseguimos conhecer a concepção histórico cultural onde fez com que muitos de nós 

professores	desaculturasse	de	práticas	até	então	desenvolvidas	que	não	trazia	significado	para	

o	educando.	O	trabalho	com	o	texto	permitiu	criar	uma	essência	de	qualidade	que	proporciona	

uma	aprendizagem	significativa	e	real	para	o	aluno.	Avalio	a	formação	como	um	degrau	que	a	

educação conquistou para melhorar o processo de ensino aprendizagem (PROFESSORA 1 – DE 

ESCOLA	MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).

A formação do Pnaic/Nepales/Ufes, em 2015 acontecia em dois dias, sendo eles: segunda à noite e sábado 
o	dia	todo.	A	adaptação	dos	dias	de	encontros	considerou	o	contexto	das	professoras,	uma	vez	que	a	maioria	
delas moravam em locais distantes do centro urbano mas demonstravam muito interesse em participar da 
formação.

No decorrer da semana os professores alfabetizadores tinham a oportunidade de agendar um encontro com 
a orientadora de estudos do Pacto, pois era a mesma que acompanhava a escola através do monitoramento 
pedagógico,	em	horário	alternado	de	seu	trabalho.	Segue	abaixo	um	pequeno	relato	de	outra	professora	da	
Educação	do	Campo	que	reflete	um	pouco	a	respeito	do	que	estamos	nos	referindo.

Nos dias que pude estar com você3,	foi	sanada	diversas	dúvidas	e	até	mesmo	angústias,	pois	

a educação do campo tem que seguir um currículo que não atende a realidade do aluno 

campesino,	através	da	troca	de	experiência	com	o	atendimento	individual	na	Seme	proposto	

por você, como também, os encontros da formação do Pnaic, fatos estes, que veio como um 

divisor	de	águas	na	minha	vida	profissional,	onde	aprendi	a	adaptar	o	currículo	proposto	pelo	

município, adequando-o às atividades que tenha o aluno do campo como sujeito e levar em 

consideração	sua	realidade,	para	que	o	mesmo,	desperte	um	interesse	maior	pelo	conteúdo	

abordado	e	garantindo	assim,	uma	aprendizagem	significante	(PROFESSORA	2	–	DE	ESCOLA	

MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).

Foi	neste	contexto	que	o	Pnaic/Nepales/Ufes	chegou	até	as	escolas	do	campo	em	Linhares/ES.	No	ano	de	
2013, discutimos a temática Linguagem e Alfabetização. Os encontros de formação já não eram os mesmos, 
pois a todo momento vários entrelaçamentos cotidianos orais e escritos dos professores alfabetizadores 
em	suas	urgências	contextuais	escreviam	um	novo	trilhar	na	alfabetização	do	nosso	município.	Também	
emergiam	questões	problematizadoras	advindas	das	professoras	ao	longo	da	formação.	Tais	questões	foram	
sendo	tratadas	por	meio	de	uma	tessitura	de	reflexão-ação	possibilitando,	sob	nossa	perspectiva,	repensar	
de	práticas	alfabetizadoras	já	solidificadas	(estruturalistas)	e	renovar	“texto/formação”	composto/a	pelos	
percursos trilhados no campo da teoria e prática constante. Podemos ver, no relato da professora 3, como 
a formação do Pnaic/Nepales/Ufes, já em seu início já provocou as professoras das escolas do/no campo.

No início de 2013 iniciei minha carreira acadêmica como docente. No mesmo ano se deu início 

a formação do pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Esta ajudou muito em minha 

jornada	de	ensino	em	sala	de	aula.	Sua	forma	de	valorização	do	contexto,	de	textos,	sempre	co-

locando o aluno no centro do processo de ensino aprendizagem, gera um grande envolvimento 

de toda a turma e também das famílias e da comunidade em geral (PROFESSORA 3 – DE ESCOLA 

MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).

3 Eu pesquisadora.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização1106

Em	2014,	o	 “texto/formação”	não	 teve	um	fim	mas	um	novo	 trilhar	 com	a	entrada	desafiadora	da	
Matemática	 juntamente	com	a	Alfabetização	e	Linguagem.	 “[...]	Ah!	Como	os	momentos	de	estudos	na	
formação	em	constante	movimentos	de	 interlocuções	amplificadas	pelos	Formadores	do	Nepales,	nos	
embasam de forma contagiante [...]” era fala das professoras do campo, ao longo daquele ano. Envolvemos 
as	professoras	alfabetizadores	em	diversas	situações	de	apropriação	de	conhecimento	acerca	do	ensino	
de matemática ao mesmo tempo defendendo sua autonomia para pensar suas práticas. Nesta direção, 
consideramos	significativo	trazer	a	voz	da	Professora	4.	Deixemos	ela	com	a	palavra:

A formação do Pnaic Matemática 2014 teve como foco o ensino dá matemática, porém também 

completou a língua portuguesa envolvendo alfabetização. O princípio básico da formação é a 

alfabetização	através	do	texto,	tanto	no	que	envolve	língua	portuguesa	como	a	matemática,	par-

tindo sempre dá realidade do aluno. O professor deve fazer inicialmente fazer um levantamento 

sobre os conhecimentos que o seu aluno domina e o que ele ainda necessita de mediação para 

alcançar, tendo sempre como base os direitos de aprendizagem.

A	 formação	buscou	auxiliar	o	professor	a	enriquecer	seu	planejamento	diário	com	práticas	

significativa	tanto	para	o	aluno	com	para	o	processo	de	ensino	aprendizagem.	Lançando	mão	

de variadas propostas que vão desde elaboração de sequência de didática e de atividades até 

práticas	com	jogos	lúdicos,	material	concreto	como	por	exemplo	a	caixa	matemática,	buscando	

a apropriação do conhecimento pelo aluno, uma vez que cada indivíduo aprende de maneira é 

tempo	singular,	assim	levando	o	professor	a	buscar	inúmeras	formas	de	ensino.

A	formação	se	deu	de	forma	dinâmica	e	dialogada,	através	de	debates	sobre	situações	que	en-

volvem	o	ensino	aprendizagem	e	atividades	práticas	com	confecção	de	materiais	para	auxiliar	o	

aluno no processo de construção do conhecimento. Bem como o curso proporcionou momentos 

de	troca	de	experiências	entre	professores,	os	quais	puderam	compartilhar	conhecimento	e	me-

todologias	(PROFESSORA	4	–	DE	ESCOLA	MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).

Conforme	observamos,	no	 relato	anterior,	 a	 formação	em	2014	 foi	 significativa	para	 fortalecer	o	
trabalho nos cotidianos das escolas multisseriadas. Colaborou para que as professoras aprofundassem sua 
compreensão acerca de diferentes temas que necessitam ser trabalhados com as crianças e, ao mesmo 
tempo	acenou	possibilidades	de	contextualizar	o	ensino	da	matemática	no	ciclo	alfabetizador.	Ou	seja,	
trazer o ensino para perto do aluno, para que de fato o processo de ensino aprendizagem faça sentido 
para este.

Em 2015 a formação tratou do tema Currículo, Infância e Avaliação. Durante a formação, a partir do 
aprofundamento de estudos a respeito a estas temáticas, percebemos por meio das vozes das professoras 
que era necessário ser lançado um novo olhar frente à organização curricular no município e, em especial, 
para	a	educação	do/no	campo.	O	tema	infância	ampliou	as	discussões	com	as	professoras.	Um	novo	olhar	a	
ser tecido nos espaçostemos de escolas. O tema avaliação também teve um espaço importante na dinâmica 
da	formação,	pois	foi	ponto	chave	para	ressaltar	problematizações	acerca	de	diversas	formas	de	avaliar	as	
crianças no processo alfabetizador. Observemos a voz da Professora 5 sobre a formação de 2015.

A	formação	do	Pnaic	da	qual	participei	desde	o	inicio	influenciou	de	forma	relevante	na	prática	

pedagógica, enquanto educadora do campo.

Vale	ressaltar	que	especificamente	no	ano	de	2015	os	atendimentos	na	SEME	realizados	pela	

Orientadora	Flávia	Giuberti	 foram	de	grande	valia,	pois	realmente	propiciaram	uma	reflexão	

quanto	a	minha	prática	e	contribuíram	significativamente	na	aprendizagem	da	turma.

Os	conhecimentos	agregados	foram	incorporados	a	prática,	ressignificando	a	mesma	(PROFES-

SORA	5	–	DE	ESCOLA	MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).
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Em 2016, por conta de uma serie de eventos no âmbito da politica nacional4 tivemos uma formação 
breve, cuja temática foi Avaliação da Alfabetização Nacional – ANA. Nos dedicamos à análise dos resultados 
da	Avaliação	Nacional	da	Alfabetizada	(ANA)	–	2014,	para,	posteriormente,	pensarmos	em	ações	a	serem	
desenvolvidas nas salas de aulas, tendo em vista as necessidades de ensinoaprendizagem das crianças. A 
seguir	a	Professora	6	nos	informa	como	se	configurou,	sob	seu	ponto	de	vista,	a	formação	de	2016.

A formação do Pnaic foi ótima, aprendemos no decorrer da formação sobre o que é uma avaliação, 

que	todo	aluno	é	discursivo	e	que	a	compreenção	de	um	texto	não	se	encerra	nele	mesmo,	nem	

somente	nas	capacidades	cognitivas	do	leitor.	A	leitura	é	concebida	como	um	processo	complexo	

de construção de sentidos que demanda, além de conhecimentos linguisticos que o leitor possui, 

outros	conhecimentos	que	interagem	para	a	produção	de	sentido	no	texto	(PROFESSORA	6	–	DE	

ESCOLA	MULTISSERIADA	EM	LINHARES/ES).

Ao longo desses quatro anos de formação a temática que mais instigou as professoras a discutirem (e 
a desejarem momentos próprios para estudo) foi Alfabetização e currículo. As professoras parecem ter 
entendido que a discussão sobre currículo traz a cena todos os demais temas considerados na formação.

No tópico a seguir apresentamos como o grupo de professoras do campo foi/tem sido incentivado a 
pensar-fazer	currículo	em	contexto	alfabetizador.

Pnaic em Linhares: discussão sobre a alfabetização e currículo

Os	componentes	curriculares	oficiais	(antes	do	Pnaic	e	no	Pnaic)	propõem	o	diálogo	entre	os	

sujeitos históricos?

Os	conhecimentos	propostos	no	currículo	são	adequados	ao	real	contexto	da	educação	do	campo?

O município de Linhares possui um currículo adequado que valorize a educação do campo em 

toda sua multiplicidade de saberes com turmas em uma mesma sala que compartilham ideias 

e multiplicam saberes? (SÍNTESE DAS VOZES DE PROFESSORAS ALFABETIZADORAS DO CAMPO 

EM	LINHARES/ES	2015).

Os três questionamentos acima, feitos por professoras alfabetizadoras do campo em um dos momentos 
de	formação	ano	de	2015,	passaram	a	nos	acenar	que	elas	começaram	a	desconfiar	acerca	do	vinha	sendo	
discutido	antes	do	Pnaic	e	em	tempo	de	Pnaic.	Tal	desconfiança	foi	um	dos	pontos	altos	da	formação	Pnaic/
Nepales/Ufes.	Por	isso,	nos	propusemos	a	trazer	elementos	para	tentar	ampliar	esse	debate	“com”	elas.

Desse	modo,	(re)visitamos	as	concepções	de	alfabetização	historicamente	orientadas	pelo	discurso	oficial	
(metodologização da alfabetização e psicogênese da língua escrita) e buscamos caminhar e aprofundar o 
debate	a	partir	da	perspectiva	histórico-cultural	(GONTIJO;	SCHWARTZ,	2010).	Foi	necessário	retomarmos	
aspectos da formação de 2013. Desse modo passamos a adotar e a compreender a alfabetização como um 
processo de inserção da criança no universo da genericidade, sendo logo um processo pelo qual os indivíduos 
tomam	para	si	os	resultados	do	desenvolvimento	histórico-cultural	(linguagem	escrita),	a	fim	de	desenvolver	
as	possibilidades	máximas	da	humanidade	(GONTIJO,	2002).

Tivemos que dialogar sobre a ideia de que a contribuição da alfabetização para o sujeito vai além da 
aquisição do código, mas também produz uma rede de conhecimentos históricos e culturais a serem tecidos 
em	suas	diversas	singularidades	tendo	o	currículo	como	ponto	de	significação.

4 O principal deles, quem sabe foi o movimento de impeachment da Presidente Dilma Rousseff.
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De acordo com Gontijo (2003, p. 2) os pressupostos da perspectiva histórico-cultural, na psicologia, indicam 
que	o	desenvolvimento	das	funções	psicológicas	superiores,	e	portanto,	o	desenvolvimento	da	linguagem	
escrita na criança.

A	perspectiva	histórico-cultural	nos	apontam	que	as	ações	humanas	são	desenvolvidas	por	um	sujeito	
concreto,	de	horizonte	próprio	e	marcado	pela	sua	história	que	é	única.	No	entanto,	segundo	Bakhtin	viver	
significa	participar	do	diálogo:	interrogar,	ouvir,	responder,	concordar	etc.	Nesse	diálogo	o	homem	participa	
totalmente	através	de	suas	enunciações	concretas.	A	ideia	de	enunciação	está	diretamente	ligada	à	interação	
histórica e cultural em que ela se dá, pois o enunciado concreto nasce, vive e morre no processo de interação 
social	entre	os	participantes	das	 interações.	Nesse	sentido,	o	texto	é	a	possibilidade	de	interpretar	o	ser	
humano	para	além	de	sua	essência	pois	“[...]	Cada	palavra	(cada	signo)	do	texto	leva	para	além	dos	seus	
limites.	Toda	interpretação	é	o	correlacionamento	de	dado	texto	com	outros	textos”	(BAKHTIN,	2003,	p.400).

Para	Bakhtin	(2003),	a	especificidade	do	ser	humano	é	falar,	é	produzir	textos	e	não	é	possível	compreender	
o	ser	humano,	 sua	vida,	 sua	prática	senão	por	meios	de	 textos.	Diante	dessa	colocação,	as	professoras	
do campo foram incentivadas a perceberem a necessidade de investigar as práticas de alfabetização 
considerando	as	enunciações	que	se	concretizam	no	contexto	da	sala	de	aula.

Entre	conversas	ao	longo	da	formação,	que	tocam/avam	essas	reflexões	nos	pareceu,	por	meio	dos	relatos	
das professoras, que as práticas curriculares (e não um currículo que se resume em uma lista) ganham um 
amplo	cenário	que	abrange	certa	complexidade:	um	currículo	onde	a	alfabetização	das	crianças	tenha	a	como	
eixo	central	a	compreensão	de	que	a	linguagem	é	atividade	discursiva,	se	efetiva	na	interação	verbal	e	que	é	
nesse	processo	de	interação	verbal	que	os	indivíduos,	locutores	e	interlocutores	produzem	textos/sentidos.

[...] a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema 

linguístico	abstrato	das	formas	de	língua,	nem	no	psiquismo	individual	dos	falantes	(BAKHTIN,	

1992, p.124).

Partimos	também	do	princípio	de	que	a	produção	de	textos	é	uma	atividade	verbal	que	os	indivíduos	
realizam	atendendo	a	demandas	sociais,	pois,	em	nossa	vida	cotidiana	somos	solicitados	a	emitir	opiniões	
sobre	algum	assunto,	a	defender	ideias	e	princípios	entre	outras	ações.

Nos debates nos pareceu que as professoras foram se envolvendo na ideia de que a cada sujeito seja 
ele	da	educação	do	campo	ou	da	cidade	tem	suas	experiências	singulares	e	que	merecem	ser	repensadas	
através de um currículo que evoluiu historicamente mas que podemos problematizar as formas de novas 
ações	que	 fortaleçam	e	 reconstruam	as	 redes	de	 relações	cotidianas	valorizando	a	existência	de	um	
currículo	crítico	que	repense	o	contexto	da	sala	de	aula	como	espaço	de	interlocução,	de	diálogo,	portanto	
um lócus discursivo.

Durante	as	discussões,	por	meio	das	vozes	das	professoras	do	campo	também	foram	acenados	alguns	
desafios	a	serem	enfrentados	para	ampliação	das	aprendizagens	 infantis	campesinas:	a)	a	necessidade	
de	um	acompanhamento	nos	planejamentos	(momentos	de	reflexões	coletivas	que	possam	visibilizar	as	
necessidades	do	contexto	campesino	em	consonância	com	os	conhecimentos	a	serem	pensados/ensinados/
aprendidos	e.	b)	oportunizar	o	 repensar	de	orientações	curriculares	numa	perspectiva	histórico-cultural	
levando	em	conta	as	peculiaridades	das	escolas	multisseriadas	do	município.	Sabemos	que	a	formação	trouxe	
elementos essenciais, mas as professoras entenderam que é necessário um documento para que se garanta 
um ensino próprio e apropriado para as escolas do/no campo de Linhares/ES. A seguir, acenamos mais voz da 
Professora 7. Ela, ajuda a alimentar a ideia de que a perspectiva discursiva de educação e de alfabetização 
afetou o trabalho das professoras do/no campo.

Participar	do	Pnaic	foi	motivador	e	desafiador.	Me	incentivou	e	auxiliou	na	reflexão	da	minha	

prática	pedagógica,	e	também	a	mudar	onde	não	estava	dando	certo,	e	me	desafiou	a	buscar	e	

experimentar	recursos	que	estão	ao	meu	alcance,	mas	que	muitas	vezes	passam	despercebidos.	
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Além	disso,	o	Pnaic	me	auxiliou	nos	meus	questionamentos	de	vários	parâmetros	do	sistema	

de	ensino,	fazendo	com	que	eu	os	compreendesse	e	questionasse	muitas	coisas.	Enfim,	o	Pnaic	

foi	uma	formação	intensa,	desafiadora	e	motivadora	(PROFESSORA	7	–	DE	ESCOLA	MULTISSE-

RIADA	EM	LINHARES/ES).

Considerações finais (que não finalizam)

Este	texto,	buscou	evidenciar	como	se	desdobraram	e/ou	tem	se	desdobrado	as	discussões	acerca	do	tema	
currículo no ciclo alfabetizador junto a professoras que atuam em turmas multisseriadas na/da educação do 
campo em Linhares/ES em tempo de formação do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa – Pnaic.

Este	tema	–	alfabetização	e	currículo	–	que	já	vinha	sendo	tratado	na	formação	desde	2013,	aflorou	
no	ano	de	2015,	por	ser	um	dos	temas	específicos	naquele	ano.	A	partir	das	orientações	que	eu	OE	recebi	
da	equipe	de	formação	do	Nepales/Ufes	foi/tem	sido	possível	colaborar	na	ampliação	das	reflexões	das	
professoras	alfabetizadoras	do	campo.	Um	dos	pontos	significativos	deste	processo	de	formação,	como	
acenamos, foi a ampliação da compreensão acerca do processo alfabetizador e as possibilidades de se 
pensarfazer currículo nos cotidianos de sala de aula em diálogo com a vida.

A	formação	como	espaço	privilegiado	de	interlocuções,	provocou	tanto	nos	professores	alfabetizadores	
quanto em mim, uma nova forma de atribuir sentidos as diversas práticas e tecituras que dialogam no 
cotidiano campesino. Um pensar-movimento se faz e tornou-se primordial essencialmente quando estamos 
em um permanente movimento de feitura, mas que acima de todas os entrelaçamentos curriculares 
dialoga com os espaços-tempos individuais e coletivos atravessados pelos mais diversos componentes 
que	emergem	a	todo	momento.	Assim,	novas	rupturas	de	concepções	acontecem,	práticas	mais	dialógicas	
emergem, o ambiente já não é mais o mesmo, uma vez que a cada interferência vivida cultivamos o diálogo 
e	 levamos	conosco	um	pouco	do	 texto/sentido	atribuído	pelo	outro.	Neste	movimento	constante	dos	
encontros	de	formação	continuada,	construímos	juntos	aos	praticantes	da	prática	diversas	proliferações	
de	constantes	produções	de	enunciados	críticos	em	torno	da	alfabetização	e	dos	modos	com	as/os	quais	
tecemos no cotidiano da vida.
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Experiências de formação continuada do professor alfabetizador: 
formação em rede e formação na escola

Givaédina Moreira de Souza
Secretaria Estadual de Educação – Núcleo Territorial de Educação 11
Ana Maria Porto Nascimento
Universidade Federal do Oeste da Bahia

Resumo: Este	relato	apresenta	um	recorte	de	duas	experiências	que	tiveram	como	eixo	comum	a	formação	
continuada do professor alfabetizador. A primeira delas refere-se à participação de uma das autoras como 
formadora,	de	2013	a	2016,	em	programas	institucionais	de	formação	de	alfabetizadores.	A	outra	experiência	
trata-se	de	um	trabalho	coletivo,	realizado	em	uma	escola	da	rede	pública	municipal	em	que	se	orientou	a	práxis	
pedagógica das professoras em alfabetização matemática. Por atuarem em um mesmo município, dialogarem 
e	compartilharem	ideias	e	concepções	sobre	a	formação	continuada	de	professores	e	sobre	alfabetização,	
as	autoras	 identificaram	os	pontos	de	convergência	entre	as	duas	experiências.	Os	 resultados	mostraram	
que a formação continuada em serviço, realizada de forma colaborativa, tanto na formação em rede quanto 
diretamente	na	escola,	provocou	mudanças	significativas	na	prática	pedagógica	do	profissional	que	atua	nos	
anos	iniciais	do	ensino	fundamental	e	beneficiou	as	crianças	em	processo	de	alfabetização.
Palavras-chave: Formação continuada. Ciclo de alfabetização. Professor alfabetizador.

Introdução

Nesse	 relato,	 será	apresentado	um	recorte	de	duas	experiências	que	 tiveram	como	eixo	comum	a	
formação continuada do professor alfabetizador. As autoras atuam como formadoras de professores tanto 
em	instituições	de	ensino	superior	como	em	 instituições	de	educação	básica.	Uma	das	experiências	é	a	
participação de uma das autoras como formadora no programa Pacto Estadual pela Alfabetização, integrado 
ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), e que foi promovido pela Secretaria de Educação 
do	Estado	da	Bahia,	em	parceria	com	413	dos	417	municípios	do	estado.	Na	outra	experiência,	uma	das	autoras	
participou	de	um	trabalho	coletivo,	realizado	em	uma	escola	da	rede	pública	municipal,	durante	a	pesquisa	
de	doutorado	em	que	investigou	a	práxis	pedagógica	das	professoras	em	alfabetização	matemática.

Por	atuarmos	em	um	mesmo	município,	dialogarmos	e	compartilharmos	 ideias	e	concepções	 sobre	
formação	continuada	de	professores	e	sobre	alfabetização,	identificamos	os	pontos	de	convergência	entre	
as	duas	experiências.	Concordamos	com	Santos	 (2010),	quando	afirma	que	a	 formação	continuada,	ao	
se	constituir	como	uma	ferramenta	necessária	à	profissionalização	do	professor,	é	parte	de	um	processo	
inacabado, de permanente elaboração e reelaboração do trabalho pedagógico. Assim, ela torna-se imperiosa, 
principalmente quando a ação tem como horizonte a construção de práticas de ensino que promovam 
aprendizagens.

Inicialmente,	 serão	descritas	as	 linhas	gerais	de	cada	experiência.	Em	seguida,	 serão	destacados	os	
pontos	comuns,	as	limitações	e	as	possibilidades	de	aperfeiçoamento	do	trabalho	realizado	e	de	propostas	
de formação continuada em que sejam parceiros: as escolas com seu corpo coletivo de professores, 
coordenadores	pedagógicos	e	gestores,	a	secretaria	municipal	de	educação,	as	instituições	de	ensino	superior	
e as diretorias regionais de ensino.

A formação continuada da alfabetizadora proposta pelo Programa Pacto Estadual de 
Educação integrado ao Pnaic

Atuamos durante o período de 2013 a 2016, como formadoras de um programa de formação continuada 
em rede. Esse programa, que em 2016 passou a ser denominado PACTO Pnaic, resultou da integração 
de dois programas – o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade certa (Pnaic) e o Pacto Estadual com 
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Municípios	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa.	O	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	expressa	
um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 
assegurar	que	todas	as	crianças	estejam	alfabetizadas	até	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	ensino	
fundamental.	E	o	Pacto	Estadual	foi	instituído	como	programa,	por	meio	do	Decreto	nº	12.792	de	28	de	abril	
de 2011, para ser implementado no âmbito do ensino fundamental do sistema estadual de ensino, mediante 
cooperação entre o Estado da Bahia e seus municípios. O programa Pacto Estadual teve como objetivo geral 
alfabetizar	estudantes	até	oito	anos	de	idade	das	redes	públicas	do	sistema	estadual.

Uma	das	primeiras	ações	deste	programa	 foi	a	 realização	de	curso	de	 formação,	em	2011,	para	os	
formadores	que	iriam	atuar	com	os	orientadores	de	estudo	do	1º	ano	do	ciclo	inicial.	Em	2012,	aconteceram	
os encontros de formação para esses professores alfabetizadores. No ano de 2013 e 2014, ocorreram 
simultaneamente,	no	estado	da	Bahia,	os	programas:	Pacto	Bahia	e	Pnaic.	Em	2014,	houve	uma	experiência	
piloto	em	um	dos	polos	–	município	de	Seabra,	a	fim	de	analisar	a	possibilidade	de	integrar	os	dois	programas.	
Durante	esse	período	de	experimentação,	no	ano	de	2014,	o	Pacto	Bahia	desenvolveu	ações	de	formação	dos	
professores	do	Ciclo	de	alfabetização	(1º	ano)	nas	áreas	de	português	e	matemática	e,	em	2015,	teve	início	a	
formação dos Coordenadores Pedagógicos Multiplicadores (CPMs) dos municípios que deveriam multiplicar 
a	Proposta	de	Alfabetização	na	Perspectiva	do	Ciclo,	abarcando	também	as	classes	do	4º	e	5º	anos.

A integração institucional dos dois programas ocorreu apenas em novembro de 2015, o que fortaleceu 
o programa, pois a Secretaria da Educação do Estado propôs aos municípios a ampliação da rede de apoio 
aos	professores	alfabetizadores	do	ciclo	 inicial	da	alfabetização	 (1º	ao	3°	anos),	por	meio	da	realização	
da formação de coordenadores pedagógicos das escolas e dos professores do ciclo complementar de 
alfabetização (4° e 5° anos), sob a responsabilidade do coordenador pedagógico multiplicador. Com a 
integração,	o	programa	passou	a	ser	denominado	Ações	Integradas	Pacto	Pnaic.	Na	figura	1,	apresenta-se	a	
estrutura organizacional do Programa:

Figura 1 – Diagrama do Pacto Pnaic

Fonte: Secretaria Estadual de Educação da Bahia
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Os	principais	eixos	do	programa	Pacto	Pnaic	foram:	gestão,	formação,	avaliação	e	materiais	didáticos.	
No	Eixo	de	Gestão,	as	principais	ações	estratégicas	foram:	(1)	Instituição	da	Coordenação	Regional	do	Pacto	
Pnaic;	(2)	Instituição	do	Sistema	de	Gestão	–	SigAlfa	–	Acompanhamento	das	ações	de	gestão,	mobilização	
e formação nos municípios e – Controle da distribuição dos materiais didáticos (3) Mobilização para 
instituição	dos	Núcleos	de	Alfabetização	e	Letramento	 (NALFA);	 (4)	 Instituição	e	acompanhamento	do	
Plano	de	Trabalho	dos	NALFA;	(5)	Intensificação	do	acompanhamento	junto	aos	municípios	prioritários1; 
(6)	Reuniões	trimestrais	com	dirigentes	municipais	para	avaliação	das	ações	formativas	nos	municípios;	 
(7)	Intensificação	das	ações	de	acompanhamento	junto	aos	municípios	Grandes	Cidades.

No	Eixo	Formação,	destacaram-se	duas	grandes	ações:	 (1)	Cursos	de	Formação	de	Formadores	em	
Alfabetização e Letramento e (2) Curso de Formação de Coordenadores Locais destinado ao Coordenador 
Municipal	do	Pacto.	No	Eixo	Avaliação	as	principais	ações	estratégicas	foram:	Avaliação	da	Alfabetização	
– AvaliAlfa (2° ano);mobilização para a participação dos municípios na ANA2 2016; apresentação e 
discussão	dos	dados	das	avaliações	externas; identificação	e	divulgação	de	práticas	pedagógicas	exitosas; 
reconhecimento dos municípios com melhor desempenho em Leitura.

Em	relação	ao	eixo	material	didático	destacam-se:	a	elaboração	e	distribuição	da	Proposta	Didática	
para	Alfabetizar	Letrando	do	1º	ano;	a	distribuição	de	Material	Didático	da	Proposta	de	Alfabetização	
Matemática	para	o	1º	e	2º	ano;	a	distribuição	da	1ª	Coleção	Pactos	de	Leitura	com	19	títulos	de	Literatura	
Infantil; a seleção, organização e distribuição da 2ª Coleção Pactos de Leituras, com 21 títulos de Literatura 
Infantil,	para	as	classes	de	1º	e	2º	ano.

Para	operacionalizar	o	desenvolvimento	das	ações	deste	programa,	os	413	municípios	parceiros	da	
Secretaria	da	Educação	do	Estado	 foram	agrupados	em	vinte	polos	em	diferentes	 regiões	do	estado.	 
Ao	ingressarmos	neste	programa,	inicialmente	cursamos	a	formação	para	formadores	e	ficamos	responsáveis	
pela organização de estudos, elaboração das diretrizes para a formação e da agenda para a formação 
presencial.

No ano de 2013, trabalhamos mais diretamente no polo do município de Guanambi com 28 municípios, 
109	orientadores	de	estudos,	Professores	alfabetizadores:	2.565	(1º	ano	-	432;	2º	ano	-	477;	3º	ano	-	570;	
multisseriada - 1086). Em 2014, atuamos no município de Barreiras com a formação dos orientadores de 
estudo na área de Matemática. Em 2015, participamos do processo seletivo para atuar como formadora 
regional do Pacto pela Educação no estado, no polo 10 com sede em Barreiras. Esse polo atendia a três 
Núcleos	Regionais	de	Educação	–	NREs:	NRE	11-	Barreiras	e	NRE	02	–	Bom	Jesus	da	Lapa	e	NRE	23-	Santa	
Maria da Vitória, num total de 27 municípios com 36 Coordenadores Pedagógicos Multiplicadores – CPMs.

Esse	 trabalho	exigiu	 viagens	diárias	para	 realizar	 visitas	 técnicas	e	 visitas	 às	escolas.	Nas	 visitas	
técnicas realizávamos o diálogo com os prefeitos, os secretários municipais de educação e a equipe 
envolvida	no	programa	a	fim	de	acompanhar	o	trabalho	dos	orientadores	de	estudo	e	dos	coordenadores	
pedagógicos multiplicadores, nos processos de formação nos seus respectivos municípios. As visitas às 
escolas objetivavam conhecer a organização do espaço escolar e dialogar com os gestores e demais atores 
envolvidos	no	processo	de	alfabetização.	De	modo	mais	específico,	nessas	visitas	observávamos	as	salas	de	
aula,	visando	apoiar	e	orientar	o	trabalho	do	professor	e	identificar	sua	aproximação	com	as	orientações	
didáticas, principalmente na atenção aos tempos didáticos3 sugeridos pelo programa, com vistas a garantir 
os direitos da aprendizagem da criança.

1 Municípios que não evidenciaram, na comparação dos resultadas da ANA 2014 e 2013, redução do número de alunos no nível 1 de leitura.
2 ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização
3 Na Proposta Didática para Alfabetizar Letrando (PDAL) – temos os tempos didáticos sugeridos pelo programa:Tempo para gostar de ler; 

Roda de leitura e oralidade; Lendo e compreendendo; Aquisição da escrita e Escrevendo do seu jeito. Na Proposta de Alfabetização 
Matemática (PDAM) – foram sugeridos os tempos: Matematizar com jogos e desafios; Matematizar na roda de conversa; Matematizar 
com registros.
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O trabalho como formadora no Polo 10 buscou atender a três demandas: formação para coordenadores 
pedagógicos	multiplicadores,	professores	do	ciclo	inicial	(1º	ao	3º	ano)	e	do	ciclo	complementar	(4º	e	o	5º	
anos). Fomos responsáveis pela Formação presencial em Alfabetização e Letramento em Língua Portuguesa 
e Matemática dos orientadores de estudo e dos coordenadores pedagógicos multiplicadores e pelo 
acompanhamento e monitoramento do trabalho desses municípios.

Em	2016,	ficamos	com	apenas	dois	Núcleos:	NRE	11	 (14	municípios)	e	NRE	02	 (quatro	municípios),	
num total de 18 municípios. Os envolvidos nessa ação foram 41.261, sendo 18 coordenadores locais;  
52 orientadores de estudo; 24 coordenadores pedagógicos multiplicadores; 994 professores do Ciclo 
inicial	(1º	ao	3º	ano)	turma	regular;	352	professores	do	Ciclo	inicial	(1º	ao	3º	ano)	turma	multisseriada;	621	
professores	do	Ciclo	Complementar	(4º	e	5º	ano)	turma	regular;	163	professores	do	Ciclo	Complementar	
(4º	e	5º	ano)	turma	multisseriada;	21.310	alunos	do	Ciclo	inicial	(1º	ao	3º	ano)	turma	regular;	3.551alunos	
do	Ciclo	 Inicial	 (1º	ao	3º	ano)	turma	multisseriada;	11.589	alunos	do	Ciclo	Complementar	(4º	e	5º	ano)	
turma	regular;	2.052	alunos	do	Ciclo	Complementar	(4º	e	5º	ano)	turma	multisseriada;	292	coordenadores	
pedagógicos da unidade escolar. Em trabalhos futuros, pretendemos melhor observar e investigar os fatores 
que	provocam	a	redução	significativa	no	número	de	estudantes	que	cursam	o	Ciclo	Inicial	(1º	ao	3º	ano)	
para	o	Ciclo	Complementar	(4º	e	5º	ano).	No	caso	específico	do	polo	10,	o	número	de	estudantes	do	Ciclo	
Inicial	(1º	ao	3º	ano),	informado	pelos	municípios,	foi	de	21.350	estudantes	e	no	Ciclo	Complementar	(4º	e	
5º	ano)	esse	número	ficou	em	11.589	estudantes.

No ano de 2016, com a integração Pacto Pnaic, além da formação nas áreas de linguagem e matemática, 
em	que	já	eram	exploradas	as	possíveis	conexões,	foram	inseridas	no	programa	de	formação	outras	áreas	do	
conhecimento:	Artes,	Ciências	Humanas	e	Naturais,	a	fim	de	possibilitar	uma	maior	integração	dos	saberes,	
de	modo	a	qualificar	o	professor	para	uma	rotina	pedagógica	interdisciplinar,	investigativa	e	produtiva.	 
A inserção dessas três áreas de conhecimento ampliou a visão do professor alfabetizador que centrava 
suas aulas apenas em linguagem e matemática.

Em	nosso	trabalho	de	formação,	buscamos	contribuir	para	o	fortalecimento	das	ações	pedagógicas	dos	
professores, tanto no âmbito teórico quanto metodológico. As temáticas trabalhadas, em cada formação, 
intencionavam	o	desenvolvimento	profissional	de	cada	sujeito	envolvido	neste	processo.	Observamos	que	
ocorreu	uma	integração	da	equipe	na	execução	das	ações,	bem	como,	na	organização	do	espaço	escolar.	
Vale ressaltar a importância do trabalho dos Coordenadores Pedagógicos Multiplicadores, pois o trabalho 
destes	profissionais	buscou	o	envolvimento	do	coordenador	da	unidade	escolar	na	organização	da	rotina	
pedagógica,	o	que	deu	apoio	a	execução	da	rotina	e	da	sequência	didática	em	sala	de	aula.

Outra ação a ser destacada, no trabalho que realizamos em parceria com alguns municípios, foi a 
implantação	e	dinamização	do	NALFA	–	Núcleo	de	Estudos	em	Alfabetização	e	Letramento.	Participaram	
desse processo as orientadoras de estudos, os representantes do Conselho Municipal de Educação, os 
coordenadores pedagógicos, os supervisores escolares, os representantes do Comitê estratégico do PDE 
(Plano	de	Desenvolvimento	da	Educação)	dentre	outros.	A	proposta	é	que	esse	núcleo	se	tornasse	atuante	
na	produção	do	documento:	Orientações	Curriculares	para	o	Ciclo	de	Alfabetização.	Foram	promovidos	
encontros,	nos	municípios,	marcados	por	grandes	debates	em	relação	às	temáticas	específicas	do	Ciclo	de	
Alfabetização	e	sobre	as	dimensões	do	plano	anual	de	educação	do	município.	Tais	debates	colaboraram	
para	uma	melhor	compreensão	do	contexto	que	envolve	a	criança	em	fase	de	alfabetização.

Ressalta-se	que	a	implantação	deste	Núcleo	promoveu,	em	alguns	municípios,	uma	integração	entre	a	Rede	
Municipal	de	Ensino	e	o	programa	Pacto	Pnaic	com	o	objetivo	de	discutir,	planejar,	executar,	acompanhar	e	
monitorar	ações	que	versam	sobre	as	políticas	de	alfabetização	na	Rede	Municipal	de	Ensino,	no	intuito	de	
garantir os Direitos de Aprendizagem de todos os alunos inseridos no Ciclo de Alfabetização, pautados nos 
documentos legais que norteiam a alfabetização nacional e municipal como o Plano Nacional de Educação e 
Plano Municipal de Educação. Com todo esse trabalho, conseguimos alguns avanços em direção aos objetivos 
traçados	para	consolidação	da	política	pública	de	alfabetização	para	o	ano	de	2016,	principalmente	nos	
municípios	que,	de	fato,	acolheram	a	proposta	e	criaram	as	condições	para	implementá-la.
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A pesquisa-formação e suas implicações na formação continuada 
da professora alfabetizadora em matemática

A	segunda	experiência	aqui	relatada	é	um	recorte	da	pesquisa	de	doutorado	em	que	a	pesquisadora	
permaneceu intensivamente em uma escola durante um ano (2015) e, no ano seguinte (2016), continuou com 
encontros	periódicos	e	com	a	realização	de	oficinas,	acompanhando	o	trabalho	e	observando	as	produções	
que poderiam derivar do trabalho realizado no ano anterior. Os principais objetivos foram analisar o 
processo	de	construção	de	práxis	pedagógicas	quando	as	professoras	participam,	no	contexto	da	escola,	de	
estudos,	reflexões	e	problematizações	sobre	alfabetização	em	matemática,	e	investigar	como	essas	práxis	
se integravam à formação continuada dessas professoras.

Foram adotados como suporte teórico os referenciais em Educação Matemática, entre eles (MUNIZ, 
2015),	que	discutem	a	matemática	nos	anos	iniciais,	a	alfabetização	em	matemática,	o	conceito	de	práxis	e	
de	práxis	em	alfabetização	matemática,	a	relação	do	professor	com	o	saber,	a	formação	do	professor	que	
ensina matemática nos anos iniciais, principalmente a formação da professora alfabetizadora. Reiteramos a 
nossa convicção de que a alfabetização se inicia fora da escola, mas a sistematização deste processo é um 
trabalho que na escola compete às alfabetizadoras, com apoio da coordenação pedagógica e dos gestores 
do projeto político pedagógico como um todo. E, ao tratar-se de alfabetização matemática, entende-se que 
a	práxis	pedagógica	é	uma	ação	complexa.	A	alfabetizadora	cria	situações	de	ensino	dos	conceitos	iniciais	
de	matemática.	Situações	estas	que	devem	transformar-se	em	situações	de	aprendizagem	para	as	crianças.	
Durante	 toda	a	experiência	de	pesquisa	–	 formação,	acreditamos	que	a	professora	alfabetizadora,	ao	
problematizar sua prática, estaria produzindo conhecimentos que dariam suporte a essa ação intencional, 
que	aproximaria	a	criança	da	matemática	escolar.

Ao estudarmos a formação do professor que irá atuar nos anos iniciais do ensino fundamental, destacamos 
que	esse	profissional	–	professor	polivalente	–	irá	assumir	a	tarefa	de	ensinar	as	áreas	de	conhecimento	
que	compõem	o	currículo	dos	anos	iniciais	e,	entre	elas,	a	área	de	matemática.	E,	preocupou-nos	com	o	que	
caracteriza a polivalência. Nos apoiamos em Cruz e Neto (2012) quando discutem sobre a polivalência como 
organização	escolar	docente,	defendendo	esta	especificidade	como	um	elemento	da	profissionalidade	de	
quem	atua	nos	anos	iniciais.	Esses	autores,	segundo	Porto	Nascimento	(2016),	se	referem	à	profissionalidade	
polivalente como um diferencial, problematizam o fato de colocar-se de forma um tanto natural a implicação 
de	um	profissional	 ter	de	 lecionar	diversas	áreas	de	conhecimento	por	ser	professor	dos	anos	 iniciais	e,	
ainda	convidam	a	considerar	o	contexto	do	mundo	do	trabalho	em	que	se	tem	no	professor	polivalente	um	
profissional	multifuncional,	que	se	configura	em	meio	as	todas	as	implicações	sociais	e	políticas.

Essas	indicações	alertaram	as	demandas	que	recaem	sobre	esse	profissional	que,	às	vezes,	se	vê	impedido	
de	mergulhar	inteiramente	em	algumas	propostas	por	já	estar	sobrecarregado	com	tantas	atribuições.	Além	
disso, Porto Nascimento (2016) destacou alguns elementos que Cruz e Neto (2012) apresentaram referentes 
à	especificidade	da	polivalência,	entre	esses	o	fato	do	professor	polivalente	ficar	mais	tempo	com	a	criança	
o	que	amplia,	em	condições	satisfatórias	de	trabalho,	possibilidades	de	atender	às	necessidades	e	interesses	
do estudante e perceber os conhecimentos de maneira integral e, isso implica também na necessidade de 
formar	equipes	de	trabalho	na	escola,	que	com	estudos	e	discussões	poderiam	contribuir	para	romper	com	
o isolamento do professor e dar conta da diversidade de áreas de conhecimento.

E,	ao	discutir	sobre	práxis,	admitimos	que	a	atividade	teórica	mantém	estreita	relação	com	a	atividade	
prática	e,	reiteramos,	a	partir	da	dinâmica	da	pesquisa-	formação,	que,	ao	exigir	o	elevado	nível	de	consciência,	
a	atividade	teórica	relaciona-se	com	a	autonomia	intelectual.	Isso	foi	evidenciado	em	nossa	experiência	na	
escola: cada participante teve a oportunidade de constituir, a seu tempo, uma postura autônoma em relação 
ao que estávamos produzindo juntas. É relevante observar que transformar a prática em alfabetização 
matemática foi um objetivo abraçado pelo grupo de alfabetizadoras, que, a princípio, preocupava-se em 
“Como	aplicar	em	sala	de	aula	as	propostas	apresentadas	no	curso	de	formação	do	Pnaic-Matemática	–	
2014?”.
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Atentos à solicitação das alfabetizadoras que tinham participado do curso de formação continuada em 
2014, levantamos alguns questionamentos: o que é próprio do trabalho da professora alfabetizadora? Qual 
seria a melhor forma de pensar sobre a alfabetização? A nossa prática estava realmente voltada para a 
autonomia intelectual da criança? O que nós sabíamos sobre a criança em processo de alfabetização? Todas 
as	crianças	tinham,	fora	da	escola,	vivências	com	situações	matemáticas?	Essas	vivências	eram	exploradas	
em sala de aula? O que estávamos propondo às nossas crianças para a ampliação dos conhecimentos já 
construídos	fora	da	escola	e	ainda	a	serem	sistematizados	no	contexto	escolar?	Quais	as	condições	de	trabalho	
e os recursos materiais que eram garantidos às professoras alfabetizadoras para realizar um trabalho coerente 
e sintonizado com a aprendizagem da criança?

Para a realização da pesquisa, adotou-se a perspectiva qualitativa e como referencial metodológico 
a pesquisa-formação (LONGAREZI e SILVA, 2013), como possibilidade de transformação e formação. A 
permanência	na	escola	durante	um	ano,	junto	ao	grupo	de	11	profissionais:	08	alfabetizadoras;	01gestora;	
01coordenadora	pedagógica,	01	professora	da	sala	de	recursos,	possibilitou	a	construção	das	informações	
por meio da observação e do grupo de discussão gravados em áudio e vídeo e a análise dos documentos 
produzidos pelo grupo – os planos de trabalho. A dinâmica da pesquisa-formação contribuiu para a elaboração 
e o desenvolvimento de sequências de ensino que, ao serem propostas, avaliadas, discutidas, mostraram ser 
promotoras de aprendizagens em matemática.

Nesse processo, atentamos juntas a vários aspectos: ao conhecimento dos conceitos, ao planejamento, à 
avaliação, ao replanejamento, à gestão da sala de aula. Nesse espaço micro – uma escola dos anos iniciais 
do ensino fundamental, localizada em um bairro periférico de um município no interior do estado da Bahia 
–	conseguimos	com	estudos,	discussões,	problematização	da	prática,	convidar	e	instigar	as	professoras	
a	olhar	para	sua	prática,	tomá-la	como	objeto	de	estudo,	perceber	a	mútua	dependência	entre	teoria	e	
prática,	elevar	o	nível	e	a	consciência	de	sua	ação	e	sair	de	uma	práxis	reiterativa	para	uma	práxis	criadora	
(VASQUEZ,1990).

Especificamente	 foram	explorados	 conteúdos	de	matemática	do	eixo	números	e	operações	e	as	
experiências	em	que	as	alfabetizadoras	mais	se	envolveram	e	integraram	aos	seus	planos	de	trabalho	foram	
as	situações	de	contagem,	a	exploração	das	operações	aritméticas,	a	produção,	a	resolução	de	situações	
problema	com	o	contexto	dos	 livros	paradidáticos,	a	participação	em	um	encontro	 literário	na	área	de	
educação	matemática	realizado	na	escola	e	envolvendo	as	professoras	na	leitura	de	títulos	existentes	na	
sala de leitura provenientes do Programa Nacional Biblioteca da Escola- PNBE do professor 2013.

As	análises	das	informações	nos	levaram	a	algumas	importantes	sínteses:	(I)	O	conceito	de	alfabetização	
norteia a organização do trabalho pedagógico; (II) A natureza da relação entre a alfabetizadora e o 
conhecimento	matemático	 interfere	na	sua	 forma	de	definir	os	objetivos,	delimitar	os	conteúdos	e	dar	
significado	as	aulas	de	matemática;	(III)	A	formação	continuada	em	serviço	na	escola	configura-se	como	
um espaço de ampliação e aperfeiçoamento da base de conhecimentos e torna possível o caminho de uma 
práxis	reiterativa	a	uma	práxis	criadora;	(IV)	A	pesquisa-formação	possibilita	a	formação	de	parcerias	entre	
escola e universidade; (V) O trabalho coletivo fortalece o trabalho individual.

Observamos que, de fato, o coletivo fortaleceu o individual. A base de conhecimentos foi mais amplamente 
construída pela integração do coletivo. Individualmente seria impossível ler o que foi minimamente necessário 
para	dar	 suporte	à	mudança	que	nos	propusemos	a	 fazer	e	que	fizemos,	mesmo	que	ainda	de	modo	
inicial. A permanência da pesquisadora na escola e a discussão coletiva sobre a prática em alfabetização 
matemática constituiu um espaço de trabalho em que foram produzidos conhecimentos sobre matemática, 
seu	ensino	e	sua	aprendizagem.	As	informações	produzidas,	neste	espaço	de	trabalho	coletivo,	indicaram	
uma possibilidade de formação continuada e de parceria entre a universidade e a escola.

Ressalta-se	que	não	foi	objetivo	do	trabalho	observar,	descrever	e	analisar	as	ações	das	crianças.	O	foco	
esteve	no	trabalho	da	professora	alfabetizadora,	mas	as	crianças	foram,	de	fato,	as	maiores	beneficiadas	
com o trabalho realizado, pois as falas, a alegria, o entusiasmo em mostrar o tempo todo o que estavam 
aprendendo foi nosso maior termômetro, um indicador de que estávamos em um caminho coerente.



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização1116

Propostas de formação continuada do professor alfabetizador:  
pontos de convergência

Reiteramos	que	nas	duas	experiências	o	 foco	do	 trabalho	 foi	a	 formação	continuada	do	professor	
alfabetizador. Na primeira, ocorreu uma formação em rede, envolvendo uma numerosa equipe de 
profissionais	 vinculados	à	 Secretaria	 Estadual	 da	Educação.	Como	exposto,	 o	 trabalho	exigiu	 uma	
sistemática	de	acompanhamento	e	avaliação,	que	em	alguns	casos	ocorreu	pelo	resultado	das	avaliações	
externas	da	ANA	e	do	 IDEB-	Escola,	prioritária	por	amostragem,	devido	às	dificuldades	de	visitar	cada	
professor	em	formação.	A	política	de	alfabetização,	desencadeada	pelas	ações	realizadas	de	2011	a	2016,	
fomentou a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos aos sujeitos envolvidos no Pacto Pnaic.

No ano de 2016, em que atuamos mais diretamente no Programa Integrado, observamos em alguns 
municípios da Região Oeste do estado da Bahia, que ainda não seguiam as Diretrizes do Ciclo de 
Alfabetização, que a adesão a essa proposta abriu portas para a organização e a implementação do ensino 
em	ciclos,	o	que	refletiu	na	necessidade	da	formação	continuada,	de	um	acompanhamento	mais	sistemático,	
de	uma	maior	proximidade	entre	todos	os	envolvidos,	questões	estas	que	o	programa	possibilitou	aos	
municípios	adidos	e	que,	principalmente,	construíram	as	condições	para	uma	concreta	adesão	ao	programa.	
Com a integração dos programas Pacto e Pnaic, foi possível observar que nos municípios que se organizaram 
da forma como é proposta pelo programa houve um trabalho em equipe, envolvendo os orientadores 
de estudos, o coordenador local e o coordenador pedagógico multiplicador. Em alguns municípios foi 
possível	contar	com	os	envolvidos	no	NALFA	o	que	permitiu	um	fortalecimento	na	articulação	das	ações	do	
programa,	no	qual	todos	se	uniram	para	um	mesmo	fim:	o	de	colaborar	para	que	as	crianças	dos	municípios	
sejam alfabetizadas na idade certa.

Especificamente	em	relação	à	experiência	em	alfabetização	matemática,	com	o	trabalho	realizado	na	
escola,	as	informações	de	pesquisa	permitiram	afirmar	que	houve	uma	significativa	reaproximação	entre	
as	professoras	e	o	conhecimento	matemático	escolar,	o	conteúdo	a	ser	ensinado	na	alfabetização	 foi	
ressiginificado	e,	desse	modo,	a	forma	de	organizar	o	trabalho	em	sala	de	aula	foi	discutida	e	aperfeiçoada	
à medida que o entendimento sobre o ensinar e aprender matemática na alfabetização foi ampliado.

Assim,	nas	duas	experiências	 foi	possível	 identificar	 impactos	na	práxis	do	professor	alfabetizador	
como:	ampliação	do	conceito	de	alfabetização;	compreensão	do	significado	de	Ciclo	de	Alfabetização;	
organização do trabalho pedagógico de modo a fazer um planejamento que contemplasse as diferentes 
áreas	de	conhecimento	que	compõem	o	currículo	para	a	alfabetização;	maior	clareza	da	avaliação	como	
elemento	essencial	na	produção	de	informações	sobre	o	ensinar	e	o	aprender	na	alfabetização	e	uma	
mudança	de	atitude	em	relação	à	identidade	do	alfabetizador	como	um	dos	profissionais	que	tem	papel	
fundamental na formação escolar da criança como estudante e produtora de conhecimentos.

Podemos	ainda	destacar	que,	na	primeira	experiência,	o	envolvimento	e	comprometimento	por	parte	da	
equipe	de	trabalho	das	secretarias	municipais	de	educação	e	as	ações	específicas	para	fortalecer	a	política	
de alfabetização, realizadas pela Secretaria da Educação do Estado, como a que distribuiu 1 milhão e 500 
mil livros, de autores baianos e referenciados na realidade da Bahia, permitiram que as crianças tivessem 
acesso a práticas pedagógicas que ampliaram o ensino e a aprendizagem.

Na	segunda	experiência	aqui	relatada,	o	apoio	veio	da	coordenadora	pedagógica	e	da	gestora	da	escola,	
que se desdobraram para assumir mais uma atividade de criar uma logística de trabalho que viabilizasse 
os encontros de estudo necessários à formação continuada em alfabetização matemática. É importante 
destacar	que	a	permanência	na	escola	permitiu-nos	ver	a	influência	das	ações	de	formação	promovidas	
pelo programa no trabalho do professor em sala de aula, evidenciada nas mudanças na prática pedagógica, 
principalmente em língua portuguesa.
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Formação continuada em rede e formação continuada na escola:  
algumas limitações

Nos	depoimentos	e	memórias	pedagógicas	sobre	o	Pacto/Pnaic,	os	envolvidos	no	trabalho	se	expressaram	
em	relação	às	aprendizagens	por	eles	desenvolvidas	e	afirmaram	que,	durante	a	formação	continuada,	as	
reflexões	sobre	a	realidade	de	sala	de	aula,	pautadas	por	discussões	teóricas,	indicaram	a	necessidade	de	
estarem	aprofundando	os	temas	abordados	e	aperfeiçoarem	a	prática	pedagógica.	Alguns	reafirmaram	que	
aconteceram	mudanças	significativas	na	sua	profissionalização	docente,	mas	elencaram	as	dificuldades	que	
limitaram os avanços previstos pelo programa.

Nos	 relatórios	 produzidos	pelos	 segmentos	 foram	 indicadas	 as	 limitações	 sintetizadas	 a	 seguir:	 
(1)	Coordenador	Local:	dificuldade	na	articulação	com	os	membros	do	NALFA	para	concretização	de	ações	
relativas	a	implementação	e	elaboração	das	orientações	/diretrizes;	não	disponibilidade	de	recursos	para	
hospedagem, alimentação e deslocamento da equipe Pacto/Pnaic; falta de planejamento da logística 
para os encontros presenciais, tanto no Polo de Formação, quanto nos seus respectivos municípios, devido 
a	dificuldades	financeiras;	 cadastramento	dos	orientadores	de	estudo,	professores	alfabetizadores	e	os	
coordenadores	pedagógicos	de	estudo	no	Simec/Sispacto	–	Sistema	Integrado	de	Monitoramento	Execução	e	
Controle; atraso nas postagens no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; (2) Orientador de Estudo: carga 
horária	insuficiente	para	as	demandas,	pois	os	orientadores,	em	alguns	municípios,	só	dispunham	de	20	horas	
para	o	Programa;	falta	apoio	logístico	para	as	formações	in loco; falta de material; ausência de transporte 
para acompanhamento nas unidades escolares; resistência por parte de alguns professores na aceitação 
da	proposta	que	o	programa	oferece;	falta	de	acompanhamento	escolar	por	parte	da	família;	dificuldade	
na elaboração do planejamento escolar contemplando os tempos didáticos nas turmas multisseriadas.  
(3) Coordenador Pedagógico Multiplicador: falta de bolsas de incentivo para o Ciclo Complementar; realização 
dos Encontros aos sábados ou, às vezes, à noite.

Na	experiência	vivenciada	na	escola,	destacam-se	as	dificuldades	 referentes	à	 falta	de	um	 tempo	
institucional para a realização dos encontros de estudo. O tempo de coordenação era muito limitado, o que 
implicava	numa	sobrecarga	de	trabalho	para	as	professoras	que	se	interessavam	em	estudar	o	conteúdo	
matemático	e	as	orientações	didáticas	na	área;	a	falta	de	um	espaço	adequado	para	esse	estudo	e	de	materiais	
didáticos	específicos	para	a	área	de	matemática.

Formação continuada em rede e formação continuada na escola:  
possibilidades de trabalho

Nas	duas	experiências	aqui	relatadas,	foi	possível	ver	resultados	significativos,	mesmo	que	ainda	precisem	
ser	ampliados.	Esses	resultados	foram	consequentes	do	engajamento	da	equipe	envolvida,	como,	por	exemplo,	
crianças	produzindo,	 recriando,	 interpretando,	os	cantinhos	de	aprendizagens	 sendo	explorados,	o	que	
permitiu	vivências	ricas	e	plenas	de	significado,	o	planejamento	de	projetos	e	sequências	didáticas	como	
prática	cotidiana	no	contexto	escolar.	Destacam-se	atividades	com	os	gêneros	textuais,	desenvolvidas	pelas	
escolas municipais, contemplando todos os tempos didáticos propostos no programa Pacto, fazendo ponte 
com	a	realidade	das	crianças	e	fomentando	o	uso	das	diferentes	linguagens	nas	produções	nas	diferentes	
áreas do conhecimento.

O trabalho com sequência didática interdisciplinar contemplando os tempos didáticos possibilitou uma 
maior compreensão por parte dos professores sobre como realizar um trabalho em sala de aula de forma 
sistemática e objetiva para atender as necessidades das turmas, principalmente nas classes multisseriadas. 
Observamos	um	avanço	do	rendimento	dos	alunos	dos	ciclos	nos	eixos	de	Língua	Portuguesa	e	Matemática	e	
uma	melhora	significativa	no	nível	de	proficiência	de	leitura	e	escrita	e	operações	matemáticas,	confirmada	
nas	avaliações	externas,	como	pode	ser	observado	nos	dados	constantes	nas	figuras	2	e	3:
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Figura 2 – Dados do desempenho dos municípios

Fonte: IDEB 2015/2016

Figura 3	–	Número	de	municípios	de	acordo	com	o	desempenho	no	IDEB

Fonte: IDEB 2015/2016

Esses	resultados	levaram-nos	a	identificar	ações	necessárias	para	o	fortalecimento	e	para	a	continuidade	
do programa tanto em âmbito municipal, quanto estadual e federal, tais como: apoio das secretarias 
municipais	as	ações	do	NALFA	por	meio	da	realização	de	práticas	efetivas	de	mobilização,	o	que	implica	
a participação de todos os envolvidos: gestores, alfabetizadores, crianças, pais e responsáveis, de modo 
a	intensificar	a	política	de	formação	continuada,	com	objetivo	de	manter	a	qualificação	dos	professores	
alfabetizadores e coordenadores pedagógicos e demais envolvidos e estreitar a relação teoria-prática como 
ação integradora do processo formativo contínuo numa perspectiva colaborativa.

Ainda seriam necessárias a ampliação e o fortalecimento da autonomia do professor na organização do 
trabalho pedagógico, bem como o atendimento às necessidades de aprendizagem no Ciclo de Alfabetização, 
num	trabalho	em	parceria	com	os	Orientadores	de	Estudos,	Coordenador	Local,	o	Núcleo	de	Alfabetização	e	
os demais coordenadores; a disponibilização do material didático em tempo hábil e em quantidade adequada 
para o município e, ainda, garantir a permanência da equipe do programa, inclusive e principalmente o 
alfabetizador,	valorizando	o	tempo	e	o	investimento	nas	formações.	Destaca-se,	também,	a	importância	da	
realização	de	formações	por	núcleo	escolar,	pelo	menos	uma	vez	por	mês,	envolvendo	todos	os	professores	
do ciclo inicial como também do ciclo complementar. Isso facilitaria a participação dos professores e o 
acompanhamento	por	parte	da	coordenação	pedagógica.	E	essa	ação	foi,	mesmo	com	as	limitações	já	aqui	
discutidas,	implementada	na	segunda	experiência	relatada	neste	texto.
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As evidências mostram o quanto foi pertinente a formação continuada em rede, o que indica a necessária 
intensificação	da	política	de	alfabetização	no	âmbito	municipal.	Do	mesmo	modo	 torna-se	necessário	
valorizar o trabalho na escola, com tempo garantido e respeitado institucionalmente pela secretaria municipal 
da	educação,	como	uma	política	pública,	considerando	os	aspectos	ideológicos,	históricos,	culturais	e	políticos,	
pois	uma	escola,	com	seu	grupo	de	trabalho,	tem	suas	ações	implicadas	pelos	determinantes	da	regulação	
estrutural	do	sistema	de	ensino.	Para	finalizar,	ressaltamos	que	a	parceria	entre	os	representantes	dos	entes	
federativos, os pesquisadores atuantes nas universidades e o grupo de trabalho das escolas dos anos iniciais 
do	ensino	fundamental	faz	uma	diferença	significativa	no	apoio	ao	trabalho	do	alfabetizador,	uma	vez	que	
propicia	o	seu	aprimoramento	profissional	e	 isso	tem	reflexos	na	aprendizagem	da	criança	que	está	em	
processo de alfabetização.
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa:  
refletindo sobre os percursos formativos e os impactos  
do pacto no processo de ensino-aprendizagem em Curitiba-PR
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Resumo: O	relato	objetiva	apresentar	discussões	sobre	os	impactos	do	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	
Idade Certa – Pnaic sobre o os percursos formativos percorridos pelos professores alfabetizadores da Rede 
Municipal	de	Ensino	de	Curitiba,	bem	como	explicitar	os	avanços	e	ou	mudanças	ocorridas	no	processo	de	
ensino-aprendizagem percebidas a partir do Programa.
Palavras-chave: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Formação de professores. Alfabetização.

Introdução

 O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um acordo formal assumido 

pelo	Governo	Federal,	estados,	municípios	e	entidades	para	firmar	o	compromisso	

de	alfabetizar	crianças	até,	no	máximo,	8	anos	de	idade,	ao	final	do	ciclo	de	alfabe-

tização. (Brasil, 2012, Caderno de Apresentação, p. 5).

Esse programa surgiu pela necessidade da garantia do direito à alfabetização de todos os estudantes até 
o	final	do	3º	ano	do	ensino	fundamental	da	educação	básica	pública.	O	planejamento	para	esse	ação	foi	
organizado para atingir quatro frentes de trabalho junto aos municípios participantes:
 a) estruturação de uma rede de formação continuada: formadores das universidades formaram 

profissionais	da	educação,	denominados	Orientadores	de	Estudo	–	OEs,	os	quais	foram	responsáveis	
pela formação dos Professores Alfabetizadores – PAs.

	 b)	 disponibilidade	de	materiais	didáticos	para	as	escolas	públicas,	como	os	cadernos	de	formação	e	obras	
de	apoio	pedagógico	para	subsídio	teórico-metodológico,	as	obras	literárias	e	sugestões	de	jogos	como	
recursos didáticos.

	 c)	 avaliações	sistemáticas:	estruturação	da	ANA	–	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização,	ao	final	do	3º	ano,	
como	instrumento	para	análise	do	rendimento	escolar	dos	estudantes	ao	final	do	ciclo	de	alfabetização.

d) Gestão, mobilização e controle social: consolidação de um pacto entre as entidades federal, estadual 
e municipal em busca da garantia do direito à alfabetização de todos os estudantes.

O	presente	relato	tem	o	objetivo	de	apresentar	discussões	sobre	os	dois	primeiros	eixos	e	seus	impactos	
no processo formativo desenvolvido na Secretaria Municipal de Educação (RME).

O processo formativo do Pnaic (2013 a 2016) na Rede Municipal de Educação de 
Curitiba (RME)

A	Portaria	nº	1.458	de	14	de	dezembro	de	2012	institucionalizou	o	programa	em	âmbito	nacional	e	delegou	
às	universidades	públicas	a	gestão	pedagógica	deste	processo	formativo.	Nesse	contexto,	a	Universidade	
Federal do Paraná – UFPR foi a instituição que orientou a organização do Pnaic no município de Curitiba, 
estado do Paraná. Em novembro de 2012 houve a seleção das 03 formadoras que fariam a implementação 
do processo formativo atendendo 73 OEs. Esses, por sua vez, atenderam 1335 PAs no município de Curitiba.

Todo esse processo formativo foi validado pela equipe de formadores, coordenada pela UFPR, a qual 
defendia	o	percurso	das	formações,	em	reuniões	de	planejamento,	fundamentado	na	premissa	do	professor	
como	protagonista	de	sua	ação,	contrapondo-se	a	orientações	prescritivas	de	ação	pedagógica.
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Já em dezembro/2012 ocorreu a primeira formação com foco nos cadernos de apresentação do programa, 
de	currículo	e	discussões	sobre	os	direitos	de	aprendizagem.	Durante	o	ano	de	2013ocorreu	a	organização	
de	05	seminários	de	estudo	ofertados	aos	OEs,	fundamentados	nas	discussões	teóricas	sobre	alfabetização	
e	letramento	em	língua	portuguesa,	mas	complementado,	pelas	formadoras,	com	sugestões	metodológicas	
articuladas ao material didático (acervo literário e jogos). Essas propostas sempre eram discutidas com os 
OEs	a	fim	de	organizar	as	atividades	que	as	PAs	poderiam	desenvolver	com	seus	estudantes,	adaptando-as	
ao seu plano de ensino.

Nesse sentido, os dez princípios do Sistema de Escrita Alfabética – SEA, fundamentados nos cadernos 
de formação, foram didaticamente trabalhados, um a um, com a intenção de possibilitar aos OEs e PAs 
fundamentação	sobre	a	complexidade	do	processo	de	desenvolvimento	de	sua	compreensão,	no	entanto,	
sempre	retomados	em	sugestões	de	trabalho	articulados	ao	material	didático.	Citamos	quatro	trabalhos	
significativos	desenvolvidos	na	RME	no	Pnaic	(2013):	encaminhamento	metodológico	com	o	livro	“Viviana,	
rainha	do	pijama”	de	Steve	Webb,	explorando	o	gênero	textual	convite	e	situações	de	reflexão	sobre	o	SEA;	
“O	Mundinho	Azul”	de	Ingrid	Biesemeyer	Bellinghausen,	sequência	didática	desenvolvida	para	aprofundar	
conteúdos	específicos	da	área	de	ciências	da	natureza	articuladas	a	atividades	de	reflexão	sobre	o	SEA;	
encaminhamento	metodológico	com	quadrinhas	(acervo	de	domínio	público)	possibilitando	reflexões	sobre	
as	especificidades	deste	gênero	textual	e	ampliando	as	relações	grafofônicas	presentes	na	estruturação	do	
SEA	e	a	oficina	de	jogos	didáticos	que	possibilitou	a	ampliação	de	acervos	lúdicos	para	o	desenvolvimento	
de	reflexões	sobre	o	SEA.

Em 2014 o foco do trabalho foi a alfabetização matemática. Para esse processo formativo a UFPR selecionou 
mais 03 formadores, especialistas na área da matemática, para direcionar a formação com aos OEs. Assim, 
ficamos	em	duplas	de	formadores	visando	articular	o	trabalho	entre	matemática	e	língua	portuguesa.	Nesse	
ano	tivemos	a	participação	de	71	OEs,	os	quais	atenderam	1592	PAs	e	mais	142	profissionais	não	bolsistas.

Também foram organizados 05 seminários de estudos para aos OEs seguindo o mesmo procedimento do ano 
anterior:	respeito	às	discussões	teórico-metodológicas	presentes	nos	cadernos	de	formação	disponibilizados	
pelo	programa,	articulados	a	sugestões	para	a	sistematização	do	trabalho	com	a	alfabetização	matemática	
na perspectiva do letramento, utilizando o acervo literário e jogos matemáticos. Diferentemente, dos jogos 
linguísticos	(Caixa	Amarela	–	CEEL),	o	caderno	de	jogos	orientou	a	confecção	de	materiais	lúdicos	para	o	
trabalho com conceitos matemáticos. Essa proposta ampliou o planejamento das formadoras no sentido de 
estimular aos OEs o uso de recursos alternativos para criação de materiais pedagógicos.

As	discussões	sobre	os	princípios	do	Sistema	de	Numeração	Decimal	–	SND	–	também	foram	apresentadas	
com	fundamentação	teórica	e	prática	para	que	os	OEs	compreendessem	as	relações	que	se	estabelecem	
na compreensão destes conceitos. A ludicidade, articulada aos conceitos matemáticos, é uma das marcas 
deixadas	pelo	processo	 formativo	do	Pnaic	 (2014)	na	RME,	das	quais	destacamos	quatro	momentos:	 
a	construção	de	uma	caixa	matemática	contendo	materiais	para	o	desenvolvimento	de	atividades	lúdicas	
para o trabalho com representação e manipulação de quantidades numéricas (palitos ou canudos, tampinhas, 
ligas	elásticas,	fichas	numeradas,	dados	com	formatos	diferentes,	fichas	escalonadas,	coleções	para	contagem,	
fita	métrica,	relógio,	material	dourado,	quadro	numérico,	calendários)	(BRASIL,	2013,	CADERNO	03,	p.	20-21).	
Atividade	com	o	tapete	(quadro	com	3	ou	4	divisões)	para	a	sistematização	do	trabalho	com	o	SND,	permitindo	
agrupamentos	e	trocas	para	representação	de	quantidades.	Leitura	e	reflexão	didático-pedagógica	do	livro	
“Irmãos	Gêmeos”	de	Young	So	Yoo,	o	qual	permite	comparação	entre	volumes	e	quantidades.	Outro	livro	
literário	utilizado	 foi	 “Quem	vai	ficar	com	o	pêssego?”	de	Yoon	Ah-Hae	e	Yang	Hye-Won,	ele	possibilita	
reflexões	sobre	as	relações	entre	medidas	e	grandezas.

Em	2015	o	número	de	formadoras	da	UFPR	voltou	a	ser	03,	atendendo	81	OEs,	as	quais	trabalharam	
com	1669	PAs,	mais	302	profissionais	não	bolsistas.Nesse	ano	houve	a	organização	de	03	 seminários	
de estudo abordando os cadernos iniciais que discutem o currículo, a criança no ciclo de alfabetização,  
a interdisciplinaridade e a organização do trabalho escolar nessa etapa de escolarização.

Um aspecto a ser considerado durante esse ano de formação foi a proposta da UFPR em promover estudos 
e	reflexões	fomentados	por	meio	de	estratégias	diferenciadas	de	leitura,	as	quais	ampliavam	os	horizontes	
de	discussões	sobre	as	temáticas	apresentadas,	priorizando-se	relações	de	análise	sobre	as	práticas	que	
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ocorrem	no	contexto	escolar.	Podemos	destacar	no	processo	formativo	Pnaic	(2015):	a	construção	coletiva	de	
uma	“Linha	do	Tempo	da	Infância”,	que	possibilitou	analisar	a	concepção	de	criança	adotada	pela	sociedade	
durante	contextos	históricos;	a	realização	do	“Jogo	Quiz”	que	direcionou	questionamentos	sobre	o	Currículo	e	
a	Escola,	instigando	discussões	sobre	a	relação	teoria	e	prática.	A	construção	de	um	“Jogo	de	Percurso”	sobre	o	
papel	da	cultura	escrita	e	a	o	desenvolvimento	da	infância	também	foi	significativo,	uma	vez	que	possibilitou	
discussões	sobre	ludicidade,	alfabetização,	letramento	e	a	criança	enquanto	sujeito	ativo	nesse	processo.	Por	
fim,	um	“Quadro	Comparativo”	entre	conceitos	e	exemplos	de	disciplinaridade	e	interdisciplinaridade	se	fez	
importante	para	que	se	percebesse	o	grande	desafio	imposto	à	escola:	considerar	a	criança	um	ser	integral,	
adquirindo	conhecimentos	e	aprofundando-os	sem	rupturas	e	fragmentações.

Diante da instabilidade no cenário político brasileiro, no ano de 2016, a RME optou por iniciar o processo 
de	formação	do	Pnaic	já	no	mês	de	maio,	dando	continuidade	as	discussões	sobre	o	contexto	da	integração	
de	saberes	entre	as	diferentes	áreas	do	conhecimento.	Nesse	momento,	a	RME	ficou	com	02	formadoras	
realizando o processo formativo, sob a coordenação da UFPR, atendendo 55 OEs, as quais trabalharam com 
1539 PAs. Após a liberação do edital de formação pelo Ministério da Educação, em agosto/2016, agregou-se 
a este contingente, 90 pedagogas atuantes nas escolas municipais.

O processo formativo do Pnaic (2016) foi organizado em 05 seminários de estudos aos OEs. O foco do 
trabalho	foram	discussões	e	encaminhamentos	metodológicos	com	propostas	integradoras	entre	as	áreas	
da	linguagem,	da	matemática,	das	ciências	humanas	e	naturais,	abordando	estudos	teóricos	e	sugestões	
metodológicas	para	um	trabalho	 integrado	entre	diferentes	as	áreas	do	conhecimento.	Nesse	contexto,	
podemos	destacar:	atividades	explorando	a	área	de	Ciências	Humanas,	como	tempo,	espaço,	e	práticas	
curriculares	multi	e	interculturais	relacionadas	aos	conteúdos	de	língua	portuguesa,	mostrando	possibilidades	
de	um	trabalho	integrado	entre	as	áreas.	A	realização	de	experimentos,	em	Ciências	Naturais,	possibilitou	
relacionar	a	alfabetização	científica	com	conteúdos	da	área	da	matemática,	ampliando	exemplos	positivos	
de	práticas	integradoras.	Destacamos	também	atividades	com	as	quatro	linguagens	artísticas	(Música,	Teatro,	
Dança	e	Artes	visuais)	e	as	possibilidades	de	relações	com	a	alfabetização	linguística	e	matemática.

Todo esse movimento, ocorrido no percurso formativo do Pnaic (2013 a 2016) na RME, possibilitou 
uma	mobilização	do	corpo	docente,	atuante	nas	unidades	escolares,	para	que	se	refletisse	sobre	práticas	
de alfabetização à luz do letramento, considerando o estudante um ser integral em desenvolvimento, 
contrapondo-se	a	práticas	cristalizadas	desvinculadas	do	contexto	social.

Novidades na alfabetização de Curitiba – sequência didática (SD) ou sequência de 
atividades?

Considerando	a	caminhada	de	estudos	e	formações	que	a	Rede	Municipal	de	Educação	(RME)	de	Curitiba	
vem	trilhando	ao	 longo	dos	anos,	as	 reflexões	do	Pnaic	auxiliaram	a	 reafirmar	algumas	abordagens	e	
encaminhamentos	em	relação	ao	processo	de	ensino-aprendizagem.	Entretanto,	trouxeram	uma	discussão	
ao	campo	metodológico	do	ensino	da	língua	portuguesa	que	desafiou	e,	ainda,	desafia	os	profissionais	da	
educação: a sequência didática.

A	sequência	didática	para	o	ensino	de	um	gênero	textual,	explicitada	por	Dolz,	Noverraz	e	Schneuwly	(2004)	
já era de conhecimento de vários professores, até mesmo pelo fato de participarem da Olimpíada de Língua 
Portuguesa	com	turmas	de	5.º	ano	do	Ensino	Fundamental.	Compreendiam	a	sistematização	das	características	
e	temáticas	cabíveis	em	um	gênero	por	meio	de	oficinas	planejadas	e	estruturadas	a	fim	de	aprender	a	escrever	
o	gênero	textual	em	questão.	Segundo	os	autores,	sequência	didática	é	“um	conjunto	de	atividades	escolares	
organizadas,	de	maneira	sistemática,	em	torno	de	um	gênero	textual	oral	ou	escrito”	(2004,	p.82).

Contudo, ao pensar na proposta curricular da RME, a sequência didática para o ensino de gêneros não 
contemplava a totalidade do trabalho de Língua Portuguesa. Assim, criou-se, internamente, a ideia de uma 
sequência	didática	para	o	ensino	de	conteúdos	da	Língua	Portuguesa,	que	consistia	em	planejar	atividades	
que	abordassem	diferentes	conteúdos,	como	concordância	verbal	e	nominal,	pontuação,	acentuação,	entre	
outros,	além	de	questões	de	interpretação,	em	torno	de	um	gênero	textual	selecionado.	A	ênfase	para	a	
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elaboração	das	atividades	estava	mais	vinculada	ao	conteúdo/tema	do	texto,	que	ao	gênero	propriamente	
dito, apesar de também abordar atividades que questionavam características estruturais e discursivas do 
texto	em	estudo.

Ao	se	considerar	esse	entendimento	de	sequência	didática	e	a	 “descoberta”	de	um	planejamento	de	
atividades	em	torno	de	um	texto,	 retomou-se	os	documentos	norteadores	e	de	embasamento	 teórico-
metodológico,	publicizados	na	última	década,	para	resgatar	orientações	sobre	o	planejamento	das	aulas	de	
Língua Portuguesa. Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Municipal de Curitiba (2006), bem como nos 
Cadernos Pedagógicos (2008) já há menção da mesma forma de organização do planejamento praticada 
pelos	professores,	porém,	intitulada	como	“encaminhamento	metodológico”.

A	ênfase	que	o	Pnaic	trouxe	na	sequência	didática,	como	modalidade	de	organização	pedagógica,	e	a	
proposta,	já	estudada	em	outros	cursos	de	formação,	de	articulação	de	conteúdos	ao	texto,	criou-se	a	ideia	de	
que o Pnaic inseriu a SD na RME Curitiba. Ao se analisar os estudos sobre SD apontados no próprio material do 
Pacto,	e	a	forma	como	o	planejamento	é	organizado	pelos	profissionais	da	rede	municipal,	pode-se	afirmar	
que em Curitiba, a Rede Municipal se organiza com sequências de atividades (ou o chamado encaminhamento 
metodológico), podendo, em alguns momentos inserir fragmentos de sequência didática.

Isso	significa	compreender	que	sequências	didáticas	são,	segundo	Zabala	(1998,	p.18)	“um	conjunto	de	
atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm 
um	princípio	e	um	fim,	conhecidos	tanto	pelos	professores	como	pelos	alunos”.	Isso	significa	que	há	uma	
preocupação com a ordem das atividades, a estrutura e a articulação entre elas, promovendo uma espécie 
de	passo	a	passo	que	as	organiza	a	fim	de	propiciar	a	construção	do	conhecimento	que	se	tem	por	objetivo.	
Há	ainda	que	se	considerar	os	indicativos	de	articulação	das	atividades	com	progressão	das	dificuldades,	
dos	desafios.

Os cadernos de formação do Pnaic (2012) alfabetização em Língua Portuguesa, complementam a discussão 
sobre	conceitos	de	sequência	didática,	afirmando	que	“conteúdos	básicos	das	áreas	do	conhecimento	poderão	
ser abordados sob essa modalidade organizativa” (2012, ano 3, unidade 6, p.21).

Conforme UFMG (2014), a sequência didática pode ser organizada considerando as duas vertentes: o 
ensino	do	gênero	textual	e	o	ensino	de	conteúdos	específicos,	a	qual	tem	como	foco	“a	apropriação	de	um	
determinado	conceito	ou	procedimento	(uso	de	determinada	regra	ortográfica,	discussão	sobre	reciclagem,	
entre	outros)”.	A	autora	continua	afirmando	que

A escolha do modelo de sequência didática a ser utilizado está relacionada aos objetivos que o 

docente pretende alcançar diante das necessidades dos alunos. Independentemente do modelo 

escolhido, em uma perspectiva sociointeracionista tais objetivos e necessidades são baseados nos 

seguintes princípios didáticos: valorização dos conhecimentos prévios dos alunos; ensino centra-

do	na	problematização;	ensino	reflexivo,	com	ênfase	na	explicitação	verbal;	ensino	centrado	na	

interação	e	na	sistematização	dos	saberes;	utilização	de	atividades	diversificadas,	desafiadoras	

e	com	possibilidade	de	progressão	(das	atividades	mais	simples	às	mais	complexas)	–	lembrando	

que	uma	única	atividade	pode	mobilizar	diferentes	conhecimentos	e	estimular	diferentes	habi-

lidades (UFMG, 2014, s/p).

Nessa perspectiva, o(a) estudante é ativo(a) na construção do seu conhecimento.
Dessa	forma,	refletindo	sobre	a	forma	metodológica	de	organizar	o	planejamento	em	Língua	Portuguesa,	

é possível constatar que o mesmo contempla uma sequência de atividades, que em determinado momento 
propõe	o	aprofundamento	por	meio	de	atividades	sequenciadas	e	ordenadas	que	tem	por	objetivo	construir	
um conhecimento a respeito de alguma convenção, regularidade ou regra linguística.

Essa	organização	metodológica	é	adequada	à	proposta	curricular	da	RME	por	permitir	a	reflexão	de	
diferentes	elementos	e	conteúdos	relativos	a	um	mesmo	texto,	e,	ao	mesmo	tempo,	possibilitar	a	compreensão	
e construção de conhecimentos a partir da observação do uso social, real, seguindo para a percepção das 
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regularidades	e,	consequentemente,	a	aprendizagem	a	ser	utilizada	nas	produções	escritas	e	demais	situações	
que sejam necessárias. Assim, o princípio do USO-REFLEXÃO-USO, já mencionados nos PCNs em 1998, ainda 
é atual e relevante ao se considerar o processo de ensino-aprendizagem em Língua Portuguesa.

Leitura, alfabetização e letramento: o que nos contam as vivências de professores e 
alunos com esta prática?

Outro aspecto que se destacou nos momentos formativos do Pacto na RME de Curitiba foi o resgate 
da importância das práticas de leitura no processo de alfabetização e letramento nas diferentes áreas do 
conhecimento.

A (re) descoberta do impacto positivo da inserção e ampliação permanente da leitura na rotina de sala de 
aula, considerando, portanto, a indispensabilidade do ensino de comportamentos, procedimentos e estratégias 
para	o	desenvolvimento	da	competência	leitora	dos	estudantes	foi	significativo.

Com	isso,	notaram-se	mudanças	no	fazer	pedagógico	em	relação	à	percepção	da	influência	não	só	da	
frequência com que as práticas de leitura deveriam ser realizadas, mas também a preocupação com a 
intencionalidade do planejamento ao atentarem para: a seleção dos materiais disponibilizados às crianças; 
a organização de diferentes formas de mobilização dos conhecimentos prévios dos estudantes, prevendo 
como	mediar	às	ações	antes,	durante	e	após	a	leitura;	a	proposição	de	várias	leituras	e	diferentes	formas	
de	abordar	a	leitura	de	um	mesmo	texto,	oportunizando	o	estabelecimento	de	relações	de	sentido	entre	o	
conteúdo	e	a	forma	e	o	investimento	na	diversificação	da	oferta	e	mobilidade	dos	ambientes	educativos	
propícios ao favorecimento das aprendizagens leitoras das crianças.

Colaborando com essa perspectiva, o acervo literário encaminhado às escolas de todo o território nacional 
pelo	Ministério	da	Educação	e	Cultura	–	MEC	contribuiu	de	forma	benéfica	com	a	ampliação	do	acesso	e	
inserção	permanente	de	livros	literários	e	textos	de	gêneros	variados	nas	práticas	de	leitura	proporcionadas	
pelos (as) professores (as) alfabetizadores (as) aos (às) estudantes.

Os	materiais	indicados	para	nortear	a	referida	leitura	se	constituem	de	livros	de	literatura,	especificamente,	
os que integram às obras complementares do Plano Nacional do Livro Didático.

Para que os (as) professores (as) desenvolvessem suas propostas de leitura privilegiando, em seus 
roteiros	diários,	a	leitura	para	o	deleite	e	a	leitura	de	textos	como	ponto	de	partida	para	as	práticas	de	
ensino,	durante	as	formações	do	Programa,	oportunizou-se	momentos	destinados	à	leitura	deleite	deles	
(as),	assim	como	o	contato	com	diversificadas	estratégias	em	que	a	leitura	subsidiou	o	estudo	e	reflexão	dos	
conteúdos	veiculados	nas	unidades.	Desse	modo,	ao	vivenciar	com	eles	ao	invés	de	somente	orientar	que	
vivenciassem com os estudantes, buscou-se além de ampliar o repertório culturalmente dos professores a 
possibilidade	de	uma	ação	autoformativa	que	estabelecesse	articulação	entre	os	saberes	“do	que	fizemos	
e o que vamos fazer”.

A	prática	de	leitura,	vista	dessa	forma,	pressupõe	que,	no	processo	de	inter-relação	das	referidas	práticas,	
este	 (a)	profissional	atue	como	mediador	 (a)	na	orientação	da	 leitura.	Mais	 importante	que	 isso:	que	a	
conceba	como	promotora	de	sensações,	que	abram	caminhos	para	uma	concepção	de	leitura	como	forma	
de satisfação pessoal.

Além disso, nos cadernos de formação de modo especial, dá-se visibilidade à concepção de que nos 
primeiros momentos da alfabetização o estímulo e desenvolvimento do hábito de ler são imprescindíveis, ou 
seja,	é	preciso	ler	mesmo	antes	do	domínio	da	leitura	a	fim	de	cativar	os	aprendizes	leitores	para	esta	atividade.

Para ajudar na introdução dos (das) estudantes a esse universo, é importante conversar, desvendar a 
lógica dos livros, nomear seus elementos (capa, título, ilustração, etc.), falar da estrutura das narrativas 
(personagem,	ação,	começo,	final)	e	de	atitudes	comuns	ao	leitor	habitual,	mas	ainda	desconhecidas	pelas	
crianças,	incentivando-as	onde	olhar	e	como	manusear	os	livros	e,	principalmente,	os	textos	que	circulam	
dentro	e	fora	dele.	De	um	lado	está	o	texto,	de	outro,	a	criança	–	daí	a	importância	da	mediação	de	leitores	
mais	experientes	para	o	desenvolvimento	da	prática	de	leitura.
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Destaca-se	que	a	familiaridade	com	momentos	de	leitura,	em	que	deleitar-se	com	o	texto	é	o	principal	
objetivo desempenham importante papel no desenvolvimento da compreensão leitora, uma vez que este é 
um caminho para a ampliação dos conhecimentos de mundo dos leitores e, consequentemente, favorecem 
o	estabelecimento	de	inferências	necessárias	à	integração	de	informações	intra,	inter	e	extratextuais.

Considerações finais

Ao observarmos o caminho trilhado durante o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa em 
Curitiba,	percebe-se	que	o	programa	veio	reafirmar	algumas	práticas	já	discutidas	e	orientadas	na	Rede	
Municipal de Curitiba, como o uso de sequências de atividades e sequências didáticas, bem como o hábito 
da leitura, tanto para a aprendizagem, para a informação, quanto para a fruição, para o deleite.

A	força	que	o	MEC	trouxe	para	os	municípios	com	o	Pnaic	foi	de	suma	importância	para	se	consolidar	
diferentes necessidades da alfabetização e do letramento, como a sistematização com o SEA, o uso de 
diferentes	gêneros	textuais,	o	desenvolvimento	da	oralidade,	a	produção	escrita	com	função	social,	o	cuidado	
ao se planejar atividades pensando nos diferentes patamares de aprendizagem em que os (as) estudantes 
estão, considerando a heterogeneidade da turma e, portanto, a necessidade da adequação metodológica, 
entre tantos outros saberes indispensáveis ao ciclo de alfabetização e à formação integral das crianças dessa 
faixa	etária.

Destacamos nesse artigo dois importantes princípios apontados pelo Pnaic, a sequência didática, indicada 
não só para o planejamento em Língua Portuguesa, mas para os demais componentes curriculares e, da 
mesma	forma,	a	importância	da	leitura	atrelada	às	construções	de	conhecimento	das	mais	diferentes	áreas.	
O que começou a ser discutido em 2013 e veio ganhando força em 2014 e 2015, alcançou um ápice de 
aceitação e defesa em 2016, sendo consenso na RME de Curitiba, os pontos positivos do trabalho por meio 
de sequências didáticas e a relevância da leitura diária, bem como do desenvolvimento de comportamentos 
leitores e o ensino de procedimentos e estratégias de leitura.

O	percurso	formativo	do	Pnaic	(2013	a	2016)	na	RME	está	focado	em	três	contextos	de	reflexão:	mobilização	
docente, encaminhamento metodológico e práticas de leitura. Todos caracterizaram um impacto do programa 
em	ações	diretas	ao	contexto	escolar	e,	consequentemente,	aos	alunos	em	processo	de	alfabetização.	Pode-
se	afirmar,	portanto,	que	há	um	direcionamento	para	ações	assertivas	de	práticas	pedagógicas	na	busca	pela	
consolidação da alfabetização até os oito anos de idade.
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Contextualização de saberes culturais na formação de 
alfabetizadores de crianças ribeirinhas em Belém-PA
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Resumo: O	presente	artigo	analisa	a	importância	das	narrativas	na	contextualização	de	saberes	na	prática	
pedagógica	do	professor	alfabetizador	de	crianças	ribeirinhas.	A	pesquisa	está	contextualizada	na	formação	
continuada e no acompanhamento pedagógico do professor alfabetizador que atua no Ciclo I, em escola 
ribeirinha	da	rede	municipal	de	ensino,	em	Belém-PA.	O	estudo	está	fundamentado	nas	contribuições	de	Chartier	
(1988),	Freire	(2007),	Lerner	(2002),	Pimenta	(1999),	Soares	(2006)	e	Oliveira	e	Mota	Neto	(2015).	O	texto	traz	
uma	breve	contextualização	da	formação	continuada	do	professor	alfabetizador,	seguida	pela	abordagem	da	
alfabetização	através	de	narrativas	e	finaliza	com	os	saberes	culturais	na	alfabetização	de	crianças	em	escolas	
ribeirinhas,	destacando	as	contribuições	para	a	prática	pedagógica	contextualizada.
Palavras-chave: Alfabetização. Cultura. Saberes culturais.

Introdução

O	presente	artigo	tem	por	objetivo	analisar	a	importância	das	narrativas	na	contextualização	de	saberes	
na prática pedagógica do professor alfabetizador de crianças ribeirinhas. O estudo, fundamentado nas 
contribuições	de	Chartier	 (1988),	Freire	 (2007),	Lerner	 (2002),	Pimenta	 (1999),	Soares	 (2006)	e	Oliveira	e	
Mota	Neto	(2015),	foi	realizado	no	contexto	da	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores	e	no	
acompanhamento pedagógico do trabalho docente na alfabetização de crianças em escola ribeirinha da 
rede municipal de ensino, em Belém-PA. O trabalho de formação que realizamos é destinado ao professor 
tendo	por	foco	das	ações	a	melhoria	da	aprendizagem	do	aluno.

O	nosso	estudo	teve	por	metodologia,	no	contexto	da	formação,	a	escuta	do	professor	e	o	registro	por	
escrito em diário de campo da fala docente em relação ao trabalho com narrativas na elaboração de 
sequências	didáticas.	E,	no	contexto	da	sala	de	aula,	levantamento	de	atividades	alfabetizadoras	de	leitura,	
escrita e estudo de palavras/letras, realizadas pelo professor com sua turma a partir dessas sequências 
didática.	Com	isso,	verificou-se	que	o	estudo	na	formação	repercute	na	práxis	docentes,	tendo	em	vista	a	
alfabetização	de	crianças	ribeirinhas,	com	base	em	narrativas,	evidenciando	a	contextualização	de	saberes	
da prática pedagógica do professor alfabetizador.

Para	fins	de	apresentação,	este	artigo	foi	dividido	em	três	partes.	A	primeira	parte	apresenta	uma	breve	
contextualização	da	formação	continuada	do	professor	alfabetizador.	A	segunda	parte	traz	uma	abordagem	
sobre	a	concepção	de	alfabetização	e	o	contexto	cultural.	Por	fim,	analisa	a	 importância	dos	 saberes	
culturais	docentes,	destacando	as	contribuições	para	a	alfabetização	de	crianças	ribeirinhas	na	elaboração	
de	sequências	didáticas	pelo	professor	na	formação	continuada	como	prática	pedagógica	contextualizada.

Breve contextualização da formação continuada do professor alfabetizador

A	formação	continuada	de	professores	alfabetizadores	em	Belém,	iniciada	em	2005,	abrange	três	eixos	
norteadores: o estudo na formação, a avaliação do aluno e o assessoramento pedagógico, direcionada aos 
professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental das escolas municipais de Belém-PA. O programa 
de formação atende professores das escolas da região metropolitana de Belém, incluindo os que atuam em 

1 Aluna do PPGED da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Mestrado em Educação; professora formadora da Secretaria Municipal 
de Educação Belém-Pará.



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 1127

escolas localizadas na região insular, ou seja, nas ilhas no entorno da capital do estado do Pará, reunindo cerca 
de	sessenta	escolas	que	compõem	a	rede	municipal	de	ensino,	cujas	ações	educacionais	são	destinadas	às	
crianças	da	região.	Dentre	estes,	este	estudo	tomou	como	público-alvo	o	professor	alfabetizador	de	escolas	
ribeirinhas em momento de formação continuada.

As	formações	ocorrem	mensalmente	envolvendo	o	conhecimento	científico	voltado	para	a	concepção	
de	alfabetização	e	letramento,	envolvendo	a	organização	de	sequências	didáticas	contextualizadas.	Tendo	
em vista que a formação do professor deve estar articulada com a realidade histórica e cultural do grupo 
social	escolar	onde	está	inserida.	As	ações	da	formação	são	relevantes,	pois	visam	desenvolver	uma	formação	
integrada com os saberes que direcionam as práticas do professor, de forma que o estudo contribua na 
articulação	e	na	elaboração	de	sequências	didáticas	significativas	para	o	processo	de	alfabetização	de	
crianças	ribeirinhas.	Embora	sofra	influência	de	uma	cultura	urbanocêntrica,	a	criança	que	frequenta	uma	
escola ribeirinha tem peculiaridades próprias e socioculturais do grupo a qual pertence e que devem ser 
respeitada nas propostas educacionais desenvolvidas na escola.

Nesse sentido, a prática docente do professor de escola ribeirinha seria o resultado de sua concepção 
do que se deve ensinar, fundamentada nos momentos de formação, dos saberes apriorísticos, e resultado 
também	de	suas	experiências	vivenciadas:	de	seus	conhecimentos	sobre	criança,	sobre	a	cultura,	sobre	a	
aprendizagem, entre outros. Sendo	que,	para	Pimenta	(1999),	é	preciso	na	formação	construir	condições	para,	
de	um	lado,	superar	esses	saberes	apriorísticos	que	as	ciências	da	educação	nos	deixaram	como	herança	
e para, de outro, possibilitar a retomada da prática dos professores como ponto fundamental do trabalho 
formativo.	Conforme	a	autora	(1999,	p.25),	“trata-se,	portanto,	de	reinventar	os	saberes	pedagógicos	a	partir	
da prática social da educação”.

Neste estudo, buscamos evidenciar a compreensão sobre o saber do outro, que ocorre na medida em 
que	nos	 reportarmos	a	classificar	e	delimitar	a	 realidade	de	 forma	a	 fazer	um	registro	dessa	 realidade	
social, enquanto categoria essencial de compreensão do mundo real. A incorporação desses esquemas 
intelectuais	seria	capaz	de	criar	figuras	ou	representações	que	possibilitariam	uma	significação	do	presente,	
uma inteligibilidade pelo outro bem como uma interpretação do espaço. O que para Chartier (1988) seria 
a noção de representação enquanto instrumento histórico-metodológico de análise da história cultural.
Segundo o autor:

As	percepções	do	social	não	são	de	forma	alguma	discursos	neutros:	produzem	estratégias	e	

práticas (sócias, escolares e políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por 

elas	menosprezados,	a	legitimar	um	projeto	reformador	ou	a	justificar,	para	os	próprios	indivíduos	

suas	escolhas	e	condutas.	(CHARTIER,	1988,	p.17).

Freire	(2007)	 já	tratou	que	a	reflexão	crítica	sobre	a	prática	se	torna	uma	exigência	da	relação	entre	
a teoria e a prática sem a qual a teoria por si se torna um ‘blablablá’ e a prática ativismo. Portanto, a 
prática	contextualizada	se	destina	a	possibilitar	uma	integração	entre	os	aspectos	sociais	do	educando	e	
o conhecimento escolar. Entende-se que ela se faz presente à medida que o professor aprende a conviver 
com	os	saberes	reconstruídos	ao	longo	de	sua	trajetória	profissional.	Quando	iniciamos	a	construção	desse	
estudo,	pensamos	nessa	ótica,	a	do	trabalho	pedagógico	integrado	com	o	conhecimento	científico	e	social	
do	professor,	sendo	a	sala	de	aula	um	espaço	onde	essa	relação	se	estabelece	envolvendo	todos	os	conflitos	
sociais, psicológicos, políticos na relação professor e aluno.

Esta	breve	contextualização	de	um	conjunto	de	 ideias	sobre	 teorizações	que	envolvem	os	caminhos	
para o estudo da prática de um determinado grupo intelectual social e suas estratégias discursivas dentro 
de	um	determinado	campo	científico	e	cultural	na	construção	do	saber	nos	permite	 relacionar	com	as	
percepções	de	Freire	(1996),	quando	em	suas	compreensões	sobre	a	autonomia	docente,	retrata	uma	reflexão	
crítica	sobre	a	prática	do	professor.	Pontuando	uma	reflexão	sobre	o	pensar	como	forma	de	comunicação	
e intercomunicação com o outro de forma dialógica e não polêmica, Freire (1996) situa o saber docente 
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interligado à prática dialógica com a realidade vivenciada, mas com rigorosidade metódica que caracteriza 
a curiosidade epistemológica do sujeito. Um pensar que caracteriza a busca incessante do sujeito, de forma 
crítica	e	contextualizada	superando	assim	o	pensar	ingênuo	sobre	a	realidade.

E quando falamos em relação à alfabetização de crianças ribeirinha, nos reportamos a Constituição do 
Brasil de 1988, como o reconhecimento do dever do Estado com a educação das crianças. Processo este que 
teve	grande	participação	dos	diversos	setores	sociais.	Sendo	assim,	a	resolução	nº	5	de	17	de	dezembro	de	
2009,	fixa	as	Diretrizes	Curriculares	para	a	Educação	Infantil,	estabelecendo	um	currículo	a	ser	trabalhado,	
considerando	a	criança	como	um	ser	histórico	social	de	direito,	de	práticas	cotidianas	específicas,	que	
articulem os saberes das crianças com o conhecimento que fazem parte do seu patrimônio artístico, cultural, 
ambiental,	científico	e	tecnológico	de	modo	a	promover	o	desenvolvimento	integral	da	criança	de	0	a	6	anos	
(BRASIL, 2010).

Assim, as diretrizes curriculares para a formação do professor das séries iniciais (BRASIL, 2010) vêm 
sendo	redefinidas	a	partir	de	um	cenário	educacional	complexo,	que	atenda	a	demanda	de	uma	sociedade	
contemporânea	envolvendo	novas	concepções	de	ensino	e	aprendizagem,	como	também	de	criança,	do	
impacto da tecnologia da informação e comunicação e de novos recursos metodológicos de apoio ao 
professor.	A	 implantação	de	uma	proposta	pedagógica	para	a	Educação	do	Campo,	dentro	do	contexto	
ribeirinho,	exige	do	professor	práticas	pautadas	em	princípios	éticos,	democráticos,	articuladas	com	a	
construção	dos	saberes	estabelecido	nas	relações	humanas	construídas	ao	longo	de	sua	trajetória	profissional.

A concepção de alfabetização e o contexto cultural

A	concepção	de	como	alfabetizar	uma	criança	atravessa	ao	longo	da	história	da	educação	compreensões	
que buscam entender de que forma alfabetizar uma criança numa sociedade pós-moderna, em que 
os	conhecimentos	científicos	se	articulam	diretamente	com	um	contexto	cultural	diversificado,	 rico	de	
saberes	significativos	para	o	aprendizado	do	mundo	da	leitura.	Na	atualidade,	a	alfabetização	aponta	para	
o	letramento,	a	necessidade	de	envolver	a	criança	no	mundo	da	leitura	através	de	saberes	significativos	
imprescindíveis	para	a	atribuição	da	necessidade	da	leitura	na	sociedade	em	que	vive,	“uma	nova	perspectiva	
sobre a prática social da escrita” (SOARES, 2006, p.15).

Sendo	assim,	alfabetização	pelo	letramento	busca	desenvolver	um	aprendizado	contextualizado,	através	
atividades integradas envolvendo não somente o ensino das letras, mas preparando a criança de forma a 
atuar em uma sociedade letrada, respeitando seus saberes socialmente construídos na prática comunitária 
(FREIRE,	1996).	Dessa	forma,	os	conhecimentos	envolvendo	situações	do	dia	a	dia	através	de	gêneros	textuais	
diversificados,	servem	como	ponto	de	partida	para	a	organização	do	trabalho	pedagógico.

A compreensão de letramento, portanto, abrange um envolvimento com o mundo da escrita através dos 
códigos	linguísticos	presentes	no	contexto	social,	que	envolve	uma	dimensão	sociocultural	de	significados	
para a utilização do sistema de escrita alfabético. Nesta perspectiva, a prática do letramento compreende 
a	valorização	do	contexto	social	da	criança,	através	de	práticas	motivadoras	em	sala	de	aula	através	de	
gêneros	textuais	diversificados	que	amplia	significativamente	o	repertório	linguístico	da	criança.	Nas	palavras	
de	Soares	(2006,	p.18),	“letramento	é,	pois,	o	resultado	da	ação	de	ensinar	ou	de	aprender	a	ler	e	escrever:	o	
estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado 
da escrita”.

Desta forma, as estratégias de leitura que incentivem o aluno a ler são essenciais na organização do 
trabalho pedagógico. Sendo, portanto, o professor um modelo de leitor, lendo diariamente em sala de aula, 
planejando	suas	ações,	selecionando	as	leituras	relacionando	com	a	realidade	do	aluno.	Neste	sentido,	Lerner	
(2002)	explicita	a	importância	do	professor	ao	formular	os	conteúdos	de	ensino,	não	apenas	considerando	os	
saberes	linguísticos,	mas	também	as	tarefas	do	leitor	e	escritor,	fazendo	antecipações	sobre	o	sentido	do	texto	
que	está	sendo	lido,	levantando	hipóteses	recorrendo	à	informação	visual,	discutindo	diversas	interpretações,	
comparando com outras leituras ou obras do autor, entre outras.
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Quanto	ao	trabalho	com	gêneros	textuais	na	alfabetização	de	crianças,	principalmente,	as	narrativas	
infantis,	abrange	essa	nova	forma	de	compreender	a	leitura	através	da	interação	do	texto	com	o	outro,	com	
o	seu	significado,	com	a	função	social	da	escrita	de	modo	que	o	desenvolvimento	da	leitura	se	torna	cada	
vez mais uma rotina na vida da criança. Portanto, essa realidade deve ser enfrentada, de não apenas ensinar 
a ler as nossas crianças, como também introduzir a necessidade do uso do ler e escrever de forma a atender 
as	necessidades	do	contexto	social	o	qual	faz	parte	(SOARES,	2006).

Assim,	a	partir	do	ensino	contextualizado	da	leitura,	as	crianças	ribeirinhas	sem	dúvida	terão	mais	condições	
de	expressar	seus	saberes	com	mais	significado.	Utilizando	suas	práticas	cotidianas	presentes	na	terra,	nos	
rios e nas matas, na construção do conhecimento da leitura e da escrita atendendo suas necessidades sociais 
de cidadão crítico e atuante.

Saberes culturais: contribuições para a prática pedagógica contextualizada

A alfabetização de crianças ribeirinhas em escolas localizadas na região das ilhas de Belém-PA ocorre 
em	um	contexto	rico	de	uma	diversidade	amazônica	característica	predominante	na	região.	É	neste	contexto	
diversificado	de	saberes	provenientes	de	uma	região	peculiar	ribeirinha,	que	o	professor	alfabetizador	a	partir	
de	sua	formação	continuada	no	Centro	de	Formação	de	Professores,	recontextualiza	seus	saberes	em	busca	
de	uma	organização	pedagógica	significativa.	Assim,	as	práticas	de	alfabetização,	envolvendo	o	conhecimento	
mediado	na	formação,	são	integradas	ao	contexto	sociocultural	do	aluno.

Sobre	este	contexto,	Oliveira	e	Mota	Neto	(2015,	p.24)	nos	colocam	que

As	lendas	e	os	mitos	amazônicos	estão	codificados	em	torno	de	no	espaço	e	tempo	específicos,	

expressando	necessidades	humanas	e	sociais	de	uma	população	que	tem	nas	águas	dos	seus	

rios	e	na	mata	densa	os	seus	referenciais	simbólicos.	Elementos	naturais	plenos	de	significados	

culturais, e que orientam a vida da população na Amazônia. A água, a mata e a terra constituem 

forças naturais vinculadas a rituais e cerimônias religiosas ou profanas e que estão presentes 

também como fundantes dos mitos e das lendas locais.

É essa riqueza cultural predominante nas escolas ribeirinhas que é internalizada na prática do professor 
alfabetizador a partir de propostas de sequências didáticas com base em narrativas infantis vivenciadas no 
processo de formação continuada. Tais propostas desencadeiam na elaboração pelo professor de sequências 
didáticas	significativas	no	processo	de	aprendizagem	da	leitura	e	da	escrita.

Quanto ao conceito de sequência didática nos apoiamos em Schneuwly e Dolz (2004, p.97), para esclarecer 
que	sequência	didática	é	“o	conjunto	de	atividades	escolares	organizadas,	de	maneira	sistemática,	em	torno	
de	um	gênero	oral	ou	escrito”.	No	entanto,	no	contexto	da	formação	continuada,	a	elaboração	de	sequência	
didática	pode	ganhar	outro	sentido,	conforme	esclarecem	Trescastro	e	Silva	(2013,	p.	3)	ao	afirmarem	que,	
na formação de professores, a

Sequência	didática	é	uma	metodologia	de	estudo,	caracterizada	por	um	esquema	experimental	

baseado	em	realizações	em	sala	de	aula.	Neste	sentido,	a	sequência	didática	no	âmbito	da	for-

mação continuada de professores se constitui como uma metodologia de estudo que privilegia a 

experimentação	de	um	conjunto	de	condições	didáticas	a	serem	desenvolvidas	pelos	professores	

na sala de aula.

Em	relação	às	práticas	pedagógicas	contextualizadas,	observamos	com	 frequência	na	organização	
didática dos professores alfabetizadores de escolas ribeirinhas a presença de um conjunto de atividades que 
configuram	uma	atuação	contextualizada	em	sala	de	aula,	atividades	que	são	retratadas	em	seus	relatos	
socializados em formação de acordo com os registros sistematizados a seguir.
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De uma turma de vinte e dois professores da formação continuada, selecionamos fragmentos da fala de 
cinco docentes (Quadro 1), que atuam na alfabetização de crianças em escolas ribeirinhas, sobre o trabalho 
com	sequência	didática	proposto	na	 formação	continuada,	enfatizando	o	uso	de	narrativas	como	texto	
desencadeador das práticas pedagógicas.

Quadro 1	–	O	que	falam	os	professores	das	práticas	pedagógicas	contextualizadas

Professor Fragmentos do relato do professor na formação

(A) “A	produção	de	texto	é	realizada	a	partir	da	contação	da	história	feita	pelos	alunos	sobre	o	
que	eles	sabem	da	“história	popular”	de	sua	região”.

(B) “O	baralho	produzido	sobre	a	lenda	da	Matinta	Pereira	foi	trabalhado	em	grupo.	Mostrei	as	
cartas a partir da contação da lenda e entreguei a cada grupo, eles organizaram a sequência 
da história e depois contaram relacionando com o conhecimento da região. Em outro 
momento pedi que registrassem a história através da escrita no caderno”.

(C) “Para	que	o	processo	ensino	aprendizagem	fique	mais	significativo	envolvemos	a	narrativa	
do	“Pirata	de	Palavras”,	de	Jussara	Braga,	com	a	realidade	da	região	que	ainda	sofre	com	
a pirataria nos barcos que fazem o transporte local. Depois elencamos as palavras mais 
significativas	para	o	estudo	a	partir	do	glossário	de	palavras”.

(D) “Após	a	leitura	da	narrativa	da	“Casa	Sonolenta”,	de	Jhoh	Wood	e	Aldre	Wood,	proporcionamos	
as	 crianças	 uma	 dramatização,	 através	 da	 contextualização	 de	 como	 seria	 uma	 Casa	
Sonolenta na região”.
“A	narrativa	sugerida	na	formação,	“João	Pé	de	Feijão”,	de	Ruth	Rocha,	se	ajustou	muito	bem	
a comunidade local, pois podemos articular com o dia a dia da criança, na horta, no cultivo 
do açaí, os alunos além do envolvimento com a leitura, aprenderam algumas palavras novas 
sobre o cultivo do açaí, registrando as etapas do cultivo na horta, etc.”.

(E) “A	partir	da	lenda	da	Matinta	Pereira,	trabalhamos	na	sala	de	leitura	a	construção	do	poema	
“A	Matinta	do	Jutuba”,	uma	atividade	que	envolveu	um	contexto	riquíssimo	e	desencadeou	
muitas	 outras	 atividades	 como:	 correção	 de	 palavras,	 ditado	 de	 palavras	 significativas,	
estudo	do	texto	(parágrafo,	pontuação,	acentuação),	entre	outras	atividades”.
“A	leitura	da	“Chácara	do	Chico	Bolacha”,	as	crianças	desenvolveram	o	estudo	de	palavras	
envolvendo os nomes das frutas da região, estudo que culminou no registro da receita da 
salada de fruta e dos doces produzidos a partir delas”.

Como se vê nas falas docentes, os professores valorizam a leitura e a contação de história relacionadas 

aos saberes culturais próprios das crianças ribeirinhas. Dentre a diversidade de narrativas trabalhadas na 

formação,	a	fala	dos	professores	ressaltou	o	uso	de	textos	e	livros	de	histórias	na	elaboração	de	sequência	

didática	na	formação	e,	consequentemente,	em	sua	execução	em	sala	de	aula,	a	partir	dos	seguintes	textos:	

Lenda da Matinta Pereira, Pirata de Palavras, Casa Sonolenta,João Pé de Feijão,A Matinta do Jutuba,Chácara 

do Chico Bolacha.

Avaliando todo esse processo de ensino-aprendizagem, percebemos um desenvolvimento prazeroso 

e criativo da leitura através da participação ativa e produtiva dos alunos. Alguns indicadores foram 

observados	na	produção	de	textos	dos	alunos	conforme	avaliação	realizada	mensalmente	e	diariamente	

pelos professores. Na realização do planejamento de sequências didáticas durante os estudos na formação, 

na elaboração de atividades envolvendo diferentes recursos didáticos sobre as narrativas, observamos a 

motivação	e	o	interesse	docente	na	construção	de	tarefas	com	mais	ênfase	no	contexto	social	dos	alunos,	

como mostram as Figuras 1 e 2.
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Figura 1 – Escrita da criança sobre a lenda Matinta Perera

Fonte: Centro de Formação de Professores, 2016

Na	Figura	1,	pode-se	verificar	que	o	professor	propôs	à	turma	uma	produção	escrita	de	texto	a	partir	
de uma sequência de imagens, compreendo cinco cenas ilustrativas da sequência da narrativa da lenda 
da Matinta Pereira, que remete a uma lenda do imaginário do povo ribeirinho, pois é narrada de geração 
a	geração,	em	diferentes	versões,	por	práticas	culturais	amazônicas	de	oralidade.	A	criança	escreveu,	
conforme	solicitado,	um	texto	ao	lado	referente	a	cada	cena,	compondo	um	texto	coerente	sobre	a	lenda	
trabalhada na sequência didática. Isso mostra que o trabalho de sequência didática estudado pelo professor 
na	formação	chegou	à	sala	de	aula,	para	favorecer	a	aprendizagem	da	escrita	pela	criança	do	3º	ano	do	
Ensino Fundamental.

A temática abordada na lenda, escolhida pelo professor para o trabalho de alfabetização em sala de 
aula, remete aos saberes culturais das crianças ribeirinhas, de modo que tenham o que escrever. Essa 
proposta	 se	mostra	 significativa	e	motivadora	da	produção	escrita	pela	criança	que	conhece	a	 lenda	
trabalhada	na	escola.	O	trabalho	docente,	assim,	mostra-se	contextualizado	na	cultura	ribeirinha.

Além	do	trabalho	de	produção	de	texto	(Figura	1),	os	professores	também	exploram	o	estudo	de	letras	
e	palavras,	de	modo	contextualizado	a	partir	das	narrativas	trabalhadas	nas	sequências	didáticas,	como	
mostra	a	Figura	2.	Em	uma	turma	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	foi	estudada	a	escrita	de	palavras,	
destacando	a	ortografia,	em	uma	atividade	realizada	no	 laboratório	de	 informática,	na	qual	a	criança	
identifica	a	letra	inicial	que	falta	para	completar	a	palavra.	Tais	palavras	(enxada,	barco,	cachorro,	inchada,	
machucada	e	abacaxi)	foram	extraídas	da	história	Chácara	do	Chico	Bolacha,	cujo	tema	remete	ao	contexto	
do campo, semelhante ao vivido pelas crianças nas ilhas.
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Figura 2 – Atividade de letra inicial com palavras da história Chácara do Chico Bolacha

Fonte: Centro de Formação de Professores, 2016

Com essas duas atividades, dentre outros registros realizados em sala de aula no trabalho de professores 
em escolas ribeirinhas no momento de formação continuada, podemos ver que as sequências didáticas, 
com	atividades	de	escrita	de	texto	e	estudo	de	palavras,	demonstram	de	maneira	criativa	e	dinâmica	ações	
pedagógicas	que	promovem	a	ordenação	das	experiências	diariamente	vivenciadas	pelos	alunos,	com	base	
em narrativas sugeridas na formação. Esse trabalho ajuda o professor a organizar o conhecimento da leitura 
e	da	escrita,	planejando	ações	pedagógicas,	envolvendo	atividades	individuais	e	em	grupo	realizadas	em	sala	
de	aula	de	forma	interdisciplinar.	Tudo	isso	mediante	os	saberes	construídos	e	ressignificados	na	formação	
e no cotidiano da criança que permeiam a ação pedagógica.

Considerando	o	exposto	neste	estudo,	o	desenvolvimento	das	estratégias	de	letramento	na	alfabetização	
inicial de criança por meio de atividade didática envolvendo a narrativa nos remete a importância da 
utilização	de	variados	gêneros	textual	através	da	articulação	com	o	contexto	cultural	e	social	de	forma	
a promover o processo de alfabetização. Dessa maneira, o professor organiza seu espaço pedagógico na 
articulação	constante	de	saberes	que	irão	fortalecer	cada	vez	mais	seus	princípios	didáticos	reflexivos	e	
contextualizados	a	partir	do	espaço	cultural	da	criança.

Considerações finais

Buscamos	neste	artigo	analisar	a	importância	das	narrativas	na	contextualização	de	saberes	na	prática	
pedagógica	do	professor	alfabetizador	de	crianças	ribeirinhas.	Nosso	estudo	foi	contextualizado	na	formação	
continuada e no acompanhamento pedagógico do professor alfabetizador que atua no Ciclo I, em escola 
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ribeirinha da rede municipal de ensino, em Belém-PA. Desse modo, apresentamos tanto o que falam os 
professores	na	formação	continuada	sobre	a	elaboração	de	sequências	didáticas,	a	partir	de	textos	narrativos,	
quanto às atividades realizadas pelos alunos a partir dessas sequências.

Nesse	estudo,	percebemos	que	no	processo	de	alfabetização	de	crianças	a	narrativa	infantil	é	um	texto	
que	proporciona	uma	 familiaridade	muito	 significativa	com	o	seu	contexto,	 contribuindo	assim	com	a	
compreensão da leitura. Desse modo, as narrativas clássicas podem ser perfeitamente articuladas com 
o espaço cultural de crianças ribeirinhas, além de proporcionar a ampliação do repertório linguístico da 
criança,	seu	envolvimento	nas	atividades	pedagógicas	vem	contribuir	para	uma	reflexão	contextualizada	de	
sua realidade de forma criativa e dinâmica.

Analisando os registros dos professores é possível perceber a articulação do saber docente envolvendo o 
conhecimento	cientifico,	com	o	espaço	social	do	educando.	As	atividades	sequenciadas	buscam	uma	relação	
direta	com	o	interesse	da	criança	para	a	leitura.	Dessa	forma,	a	alfabetização	em	escolas	ribeirinhas	exige	
do professor uma reconstrução de saberes que irá orientá-lo em toda a sua organização pedagógica, uma 
organização que revele seus saberes apriorísticos, mas que articule e respeite os conhecimentos culturais 
com vista ao fortalecimento da identidade cultural do aluno.

Sabemos	de	todos	os	desafios	que	as	escolas	ribeirinhas	ainda	enfrentam	em	termos	de	infraestrutura	e	
acesso	à	escola	que	por	vezes	não	valorizam	os	saberes	culturais	dos	povos	do	campo.	No	entanto,	ações	
pedagógicas	comprometidas	com	a	contextualização	de	saberes	proporcionam	uma	dinâmica	educacional	
mais voltada para as escolas ribeirinhas, pois é fruto de um compartilhar de saberes que envolvem os 
conhecimentos	científicos	e	os	conhecimentos	da	comunidade	local.	O	papel	do	professor	na	produção	do	
conhecimento	interdisciplinar,	incluindo	a	elaboração	de	sequência	didática,	oxigena	o	dia	a	dia	da	escola	
promovendo assim o desenvolvimento do aluno leitor e escritor de forma criativa e dinâmica.
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Condições didáticas da leitura para aprendizagem da matemática 
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Resumo: Este	artigo	 tem	por	objetivo	apresentar	um	estudo	 sobre	as	 condições	didáticas	da	 leitura	e	
especificamente,	a	leitura	no	ensino	da	matemática	nas	séries	iniciais,	onde	analisamos	as	respostas	de	23	
professores	alfabetizadores	de	2º	e	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	de	escolas	públicas	da	Rede	Municipal	
de	Ensino	de	Belém/PA,	 sobre	as	condições	didáticas	oferecidas	aos	alunos	para	desenvolver	a	 leitura.	 
23	professores	responderam	três	questões	sobre	as	condições	didáticas	oferecidas	aos	alunos	para	desenvolver	
a leitura. Analisamos as respostas dadas pelos professores e fundamentamos a discussão dos dados em Keith 
Devlin (2010), Koch e Elias (2013), Isabel Solé (1998), Angela Kleiman (2009), Kátia Smole e DINIZ (2001). Assim, 
observamos	que	a	ausência	de	um	trabalho	voltado	para	o	uso	de	textos	diversificados	que	proporcionem	o	
desenvolvimento	da	leitura	e	apreensão	dos	conhecimentos	matemáticos	na	alfabetização,	dificulta	ainda	
mais a sua apropriação por parte dos alunos.
Palavras-chave: Leitura. Formação de professores. Matemática.

Iniciando a conversa

Desenvolver	a	leitura	nos	anos	iniciais	do	ensino	fundamental,	o	ciclo	da	alfabetização,	é	um	desafio	que	
está	posto	à	escola.	Levar	os	alunos	a	ter	fluência	leitora	é	uma	prática	em	desenvolvimento	na	escola	e	que	
deve	ser	intensificada,	pois	deve	ultrapassar	a	mera	decifração	de	letras,	palavras	e	textos,	contribuindo	para	
a	superação	das	deficiências	de	leitura	dos	alunos;	prática	essa,	que	passa	a	ser	uma	atribuição	agregada	
às	ações	do	professor	que	deve	se	empoderar	de	novas	didáticas	que	deem	conta	das	novas	aprendizagens	
exigidas	dos	alunos	nos	tempos	atuais,	onde	a	leitura	é	a	base	para	o	exercício	das	suas	ações	escolares	
com	vistas	a	maior	inserção	social	dos	sujeitos	que	interagem	com	o	texto,	e	este,	é	o	lugar	de	interação	de	
sujeitos sociais.

Os Direitos de Aprendizagem de Linguagem (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, 2013) 
estabelecem o quê deve ser garantido aos alunos nos três anos do Ciclo da Alfabetização no que tange à 
leitura. Esses direitos garantem que deve ser assegurado um trabalho que abranja as habilidades diversas 
de leitura para que o aluno se torne um leitor.

Deve ser afiançado o desenvolvimento de habilidades de leitura com compreensão, realizando 
antecipações,	 reconhecimento,	 localização,	 inferências,	estabelecendo	 relações	 lógicas,	apreendendo	
assuntos,	interpretando,	relacionando	textos	e	estabelecendo	relação	de	intertextualidade	entre	esses	textos.	
Essas habilidades de leitura, devem ser desenvolvidas no trabalho com a língua materna e estendidas às 
diferentes áreas de conhecimento, principalmente, na área de matemática, pois assim, serão ensinados a 
utilizar	a	leitura	para	construir	informações	originadas	em	diferentes	fontes	e,	para	aprender	com	autonomia	
sobre as áreas do conhecimento.

A atuação do educador, principalmente o das séries iniciais que é o regente das diferentes áreas do 
conhecimento	como:	linguagem,	matemática,	ciências,	história	e	geografia,	requer	novas	atribuições	que	
possivelmente	não	foram	lhes	ofertadas	na	sua	formação	inicial.	As	transformações	da	sociedade	atual,	o	
uso	das	novas	tecnologias,	e	o	desenvolvimento	das	ferramentas	de	comunicação,	exigem	dos	sujeitos	sociais	
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novas atitudes e novas habilidades, que cabem à escola oferecer. O ensino da matemática nos tempos atuais 
(século	XXI),	requer	outras	habilidades	diferentes	das	ofertadas	anteriormente,	pois	para	KEITH	DEVLIN	(2010),	
a	Matemática	do	século	XXI	é	a	ciência	dos	padrões:	reais	ou	imaginários,	visuais	ou	mentais,	estáticos	ou	
dinâmicos,	utilitários	ou	recreativos	e	esses	padrões	surgem	no	mundo	a	nossa	volta,	do	espaço,	do	tempo,	
do funcionamento da mente humana.

O professor das séries iniciais, o educador matemático nas classes de alfabetização, deve ter em mente 
esses novos conceitos e se conscientizar das necessidades de aprendizagem dos alunos nessa nova realidade 
social,	tomando	para	si	essa	nova	atribuição	agregada	às	suas	ações	de	educador	matemático,	desenvolvendo	
um	ensino	de	matemática	que	possa	contribuir	para	a	superação	das	deficiências	de	leitura	dos	alunos,	
mesmo que atividades com leitura ainda não sejam tão usuais nas aulas que envolvem os conhecimentos 
matemáticos, sendo uma prática que pode desenvolver no aluno uma melhor compreensão e aprendizagem 
da matemática abordando a leitura numa concepção mais ampla, promovendo um ensino voltado a 
construção	de	significados.

Sendo	assim,	neste	texto	discutimos	as	condições	didáticas	da	 leitura	e	especificamente,	a	 leitura	no	
ensino da matemática nas séries iniciais, onde analisamos as respostas de professores alfabetizadores sobre 
as	condições	didáticas	oferecidas	aos	alunos	para	desenvolver	a	leitura.

Deste	modo,	ancoramos	nosso	entendimento	sobre	 leitura	em	KOCH	E	ELIAS	 (2013,	p.	11)	quando	
explicitam	sua	concepção	de	leitura	como:

“uma	atividade	interativa	de	produção	de	sentidos...	onde	o	sentido	de	um	texto	é	construído	na	

interação	texto-sujeitos...	é	uma	atividade	na	qual	se	leva	em	conta	as	experiências	e	os	conheci-

mentos	do	leitor...	a	leitura	de	um	texto	exige	bem	mais	que	o	conhecimento	do	código	linguístico,	

uma	vez	que	o	texto	não	é	simples	produto	da	codificação	de	um	emissor	a	ser	decodificado	por	

um receptor passivo.”

Em	 Isabel	 SOLÉ	 (1998,	p.23),	 “para	 ler	necessitamos,	 simultaneamente,	manejar	 com	destreza	as	
habilidades	de	decodificação	e	aportar	ao	texto	nossos	objetivos,	ideias	e	experiências	prévias”;	isso	evidencia	
a	necessidade	de	organização	por	parte	da	escola	para	vencer	esse	desafio	de	formar	alunos	fluentes	na	
leitura. Para o desenvolvimento dessas habilidades cabe ao professor planejar metodologias que desenvolva 
essas	capacidades	de	leitura	com	autonomia,	onde	os	alunos	deverão	ser	desafiados	por	situações,	em	que	
se utilizam de diferentes estratégias de leituras, elaborando hipóteses sobre o que está escrito, realizando 
inferências sobre o que não está escrito, sendo levados a elaborar questionamentos e antecipar o que poderão 
encontrar	naquele	texto	escrito,	antecipando	e	verbalizando	suas	hipóteses.

No	decorrer	desse	processo,	o	professor	deverá	 ser	o	orientador	ou	mediador	entre	 texto	e	aluno,	
cabendo	a	este,	segundo	GERALDI	(1996),	um	papel	ativo	nesse	processo,	perguntando,	fazendo	refletir,	
fazendo argumentar, escutando as leituras de seus alunos para com elas e com eles reaprender o seu 
eterno processo de ler.

Segundo	KLEIMAN	(2009),	para	que	o	leitor	adquira	fluência	na	leitura,	deverá	ativar	conhecimentos	
que interajam entre si na construção do sentido, como a) o conhecimento de mundo – aquele adquirido 
através	de	suas	leituras,	experiências	e	de	sua	vivência	escolar	e	no	mundo;	b)	o	conhecimento	linguístico	
–	diz	respeito	ao	reconhecimento	dos	vocábulos	e	relações	que	se	estabelece	num	determinado	contexto;	
c)	o	conhecimento	textual	–	compreende	a	capacidade	de	saber	diferenciar	os	tipos	e	gêneros	textuais	
presentes	no	seu	contexto.

Deste modo, a leitura deve ser vista como uma prática social, em que ler vai além da simples 
decodificação	da	escrita	e	é	um	importante	instrumento	para	inserção	dos	sujeitos	no	mundo	letrado,	visto	
que a cultura escrita é predominante. Logo, a leitura deve ser um componente das práticas desenvolvidas 
nas diferentes áreas de conhecimento, onde essas habilidades sejam desenvolvidas numa perspectiva 
interdisciplinar.
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A leitura sendo uma prática social, na visão de LEFFA 2009, passa a ser vista como um comportamento social, 
que	necessita	da	presença	do	outro,	(...)	deixa	de	ser	uma	atividade	individual	para	ser	um	comportamento	
social,	onde	o	significado	não	está	nem	no	texto,	nem	no	leitor,	mas	nas	convenções	de	interação	social	em	
que ocorre o ato da leitura. Logo, as práticas escolares de leitura e a ação docente, devem corroborar para 
a	formação	de	um	sujeito	múltiplo,	que	lê	também,	para	aprender,	sobretudo,	Matemática.

A Leitura no ensino da matemática

No	contexto	de	formação	de	sujeitos	leitores,	autônomos,	atuantes	e	construtores	de	sua	história,	a	leitura	
nas	aulas	de	matemáticas	vem	como	uma	possibilidade	de	intervenção	e	superação	das	dificuldades	de	
aprendizagem	dos	conteúdos	da	matemática.

Sabemos	que	as	dificuldades	de	leitura,	interpretação	e	construção	de	sínteses	por	parte	dos	alunos,	no	
campo	da	linguagem,	se	torna	um	obstáculo	para	a	apropriação	de	diferentes	conteúdos	em	todas	as	áreas.	
A	ausência	de	um	trabalho	voltado	para	o	uso	de	textos	diversificados	que	proporcionem	o	desenvolvimento	
da	leitura	e	apreensão	dos	conhecimentos	matemáticos,	dificulta	ainda	mais	a	sua	apropriação	por	parte	
dos	alunos,	por	tratar-se	de	uma	área	com	uma	linguagem	e	simbologia	específica,	que	necessita	de	uma	
abordagem voltada para sua compreensão e interpretação com vocabulário e escrita própria.

Trazer a leitura para as aulas de matemática nas classes de alfabetização, possibilita alavancar práticas 
de	 leitura	não	apenas	de	 textos	de	matemática.	Permite	 lançar	mãos	de	 textos	variados	que	permitam	
estabelecer	relações	e	aplicações	matemáticas	em	diferentes	contextos,	realizando	descrições,	explicações,	
procedimentos,	com	temáticas	variadas,	contendo	informações	que	vão	desde	a	localização	e	identificação	do	
conteúdo	matemático	a	ser	explorado,	até	as	possibilidades	de	desenvolver	as	habilidades	de	interpretação,	
realizar	 inferências	e	comunicar	 ideias,	 trabalhando	de	 forma	que	os	alunos	percebam	as	 relações	da	
matemática,	da	sua	linguagem,	com	a	linguagem	dos	textos	matemáticos.

Assim, oferecer aos alunos atividades que valorizam a prática da leitura possibilita desenvolver também a 
produção escrita, e nas aulas de matemática serão munidos de conhecimentos que subsidiarão essa escrita, 
aprendendo	a	decodificar,	a	reconhecer	os	conceitos	matemáticos,	utilizando-se	da	linguagem	usual,	para,	
aos poucos, chegar à linguagem matemática formal.

A	leitura,	nessa	perspectiva	não	será	utilizada	apenas	para	a	extração	de	informações	e	como	técnica	para	
desenvolver	a	resolução	de	problemas.	Ela	será	reflexiva	e	possibilitará	desenvolver	no	aluno	o	seu	senso	
investigativo,	realizar	associações,	estabelecer	comparações,	perceber	semelhanças,	identificar	regularidades	
e	descrever	ações	importantes	para	a	construção	do	pensamento	matemático.

A prática de leitura nas aulas de Matemática não deve se limitar apenas a direcionar que o aluno leia; deve 
ser	um	momento	de	interação	entre	o	professor,	o	aluno,	o	texto	e	os	conhecimentos	a	serem	aprendidos.

Deve ser uma prática que leve o aluno a perceber as diferentes leituras que devem ser feitas; é um momento 
importante em que o aluno entra em contato com diversas formas de linguagem – verbal e não verbal – com 
imagens,	gráficos,	tabelas,	situações	problemas	escritos,	formas,	etc,	e	tem	acesso	à	linguagem	matemática	
e com a sua multiplicidade de símbolos, sendo necessário desenvolver a capacidade de interpretar, analisar, 
sintetizar,	significar,	conceber,	transcender,	extrapolar,	projetar.

Não	deve	ser	entendida	como	uma	prática	para	desenvolver	apenas	conteúdos,	conceitos	e	procedimentos	
de cálculos, mas, devem-se criar estratégias para que os alunos sejam capazes de ler forma autônoma, pois 
utilizamos diferentes recursos da linguagem para comunicar seus conceitos. Na linguagem matemática, há 
uma característica própria, com o uso de sinais, letras, símbolos, imagens, e palavras, com regras próprias 
que comunicam ideias.

Trabalhar com leitura na matemática, implica também desenvolver nos alunos habilidades de leitura dos 
problemas	matemáticos,	dos	algoritmos,	de	tabelas,	de	diferentes	tipos	de	gráficos,	imagens	e	formas.	Para	
SMOLE E DINIZ (2001, p.71),
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“Os	alunos	devem	aprender	a	ler	matemática	e	ler	para	aprender	matemática...para	interpretar	

um	texto	matemático,	o	leitor	precisa	familiarizar-se	com	a	linguagem	e	os	símbolos	próprios	

desse	componente	curricular,	encontrando	sentido	no	que	 lê,	 compreendendo	o	significado	

das	formas	escritas	que	são	inerentes	ao	texto	matemático,	percebendo	como	ele	se	articula	e	

expressa	conhecimentos”.

Sendo assim, o professor deve ter clareza de quais são os seus objetivos de ensino, tendo no seu 
planejamento a clareza do que será ensinado nas suas aulas de matemática, com quais objetivos e como 
serão ensinados de forma a garantir as aprendizagens dos alunos.

Condições didáticas para a leitura

Não só a leitura nas aulas de matemática como também na linguagem, carecem de planejamento, 
organização e intencionalidade.

Incorporar a prática da leitura às aulas de matemática é indispensável para que os alunos aprendam a 
Matemática escolar. O domínio da linguagem matemática é de fundamental importância para que o aluno 
tenha uma aprendizagem efetiva e a forma como os alunos entram em contato com a matemática na escola, 
através de fórmulas e regras, impedem-no de construir suas próprias estratégias de resolução e construção 
do conhecimento matemático.

A prática sistemática da leitura, com uma rotina que seja desenvolvida utilizando-se de diferentes 
momentos	com	atividades	individuais,	em	duplas,	em	grupos,	que	desenvolva	as	habilidades	de	expressão	
oral e escrita, compartilhando as ideias e conhecimentos construídos, valorizando as diferentes formas de 
pensamento dos alunos, pode favorecer uma melhor compreensão e aprendizagem da matemática. A leitura 
é um recurso valioso para a aprendizagem da matemática, que deve ser desenvolvida a partir de práticas que 
vão	além	da	extração	de	informações	e	como	técnica	que	favorece	o	trabalho	com	a	resolução	de	problemas.	
Para SILVA et all (2016, p. 16)

“Na	prática	de	sala	de	aula,	o	professor	deve	colocar	à	disposição	dos	alunos	uma	multiplicidade	

de	textos	que	estão	disponíveis	em	livros,	jornais,	revistas,	catálogos,	panfletos,	cartazes,	listas	

telefônicas,	dicionários,	filmes...,	enfim	o	que	circula	na	sociedade,	em	ambientes	extraescolares,	

e	é	lido	por	leitores	autênticos,	“pode	ser	uma	história,	um	artigo,	um	cartaz,	uma	ficha,	uma	carta,	

uma	lista,	um	poema,	um	anúncio	classificado,	etc.”	(JOLIBERT,	1994,	p.149),	),	porém	não	são	os	

materiais	disponíveis,	propriamente,	que	criarão	as	condições	de	aprendizagem	da	leitura,	mas	

as	interações	que	os	alunos	realizarem	com	estes	objetos	culturais,	com	a	orientação	do	profes-

sor,	mediante	a	execução	de	projetos	e	atividades	de	leitura	individual,	em	grupo	e	coletiva,	de	

diferentes	modos,	com	múltiplos	significados”.

Deste	modo,	para	dar	corpo	prático	a	este	texto	solicitamos,	em	um	encontro	de	formação	continuada,	a	
23	professores	de	2º	e	3º	ano	que	respondessem	as	seguintes	questões	sobre	as	condições	didáticas	oferecidas	
aos	alunos	para	desenvolver	a	leitura:	Quais	as	condições	didáticas	para	a	leitura?	O	que	oferecerei	para	o	
avanço da leitura dos alunos?

As respostas foram organizadas e possibilitou-nos observar o que foi recorrente no discurso dos professores 
no	que	tange	as	duas	questões.	Com	isso	podemos	observar	o	que	pensam	e	o	que	sabem	os	professores	
sobre	as	condições	didáticas	que	são	favoráveis	a	leitura	e	quais	atividades	seriam	oferecidas	aos	alunos	
para desenvolver a leitura, de acordo com a Tabela 1.
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Tabela 1 – Quais	as	condições	didáticas	para	a	leitura?

CONDIÇÕES DIDÁTICAS PARA A LEITURA? RESPOSTA DO PROFESSOR

ACOLHIMENTO/LEITURA	DELEITE

AMBIENTE ALFABETIZADOR: COM CARTAZES E RECURSOS VISUAIS DIVERSOS

AMBIENTE TRANQUILO E ORGANIZADO

ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A LEITURA

CANTINHO	DA	LEITURA/CIRANDA	DA	LEITURA

CONTAÇÃO	DE	HISTÓRIAS	DIARIAMENTE

CONVERSAS INFORMAIS SOBRE TEMAS VARIADOS

DRAMATIZAÇÕES/DITADO	COM	O	CORPO

ENTUSIAMO DO PROFESSOR NA APRESENTAÇÃO E LEITURA DE LIVROS

GLOSSÁRIO DE PALAVRAS/LETRAS, PALAVRAS E FRASES/LEITURA DO ALFABETO/SILABÁRIOS

HISTÓRIAS	EM	QUADRINHOS

INCENTIVAR E INSTIGAR A ORALIDADE DE CADA ALUNO

JOGOS

LEITURA COLETIVA DE TEXTOS

LEITURA	DE	DIFERENTES	GÊNEROS	E	SUAS	INTERPRETAÇÕES/SUAS	CARACTERISTICAS.

LEITURA DE IMAGENS 

LEITURA DE LIVROS PELA PROFESSORA INDICADOS PELOS ALUNOS

LEITURA DE PEQUENOS TEXTOS

LEITURA DIÁRIA DE TEXTOS, SILABAS E LETRAS

LEITURA INDIVIDUAL

LEITURA PELA PROFESSORA

MONTAGEM COLETIVA DE PEQUENOS TEXTOS

O	TEXTO	ESCOLHIDO	PRECISA	OFERECER	INFORMAÇÃO	COMPLETA	E	PRAZEROSA.

PARCERIAS COM A FAMILIA, BIBLIOTECA

REESCRITA DE TEXTOS PELA PROFESSORA E ALUNOS

TEXTOS	TRABALHADOS	EM	SALA
Fonte: Arquivo pessoal

Para a segunda questão: O que oferecerei para o avanço da leitura dos alunos? Observamos os tipos de 
atividades que serão oferecidas aos alunos para trabalhar o desenvolvimento da leitura em sala de aula, 
conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – O que oferecerei para o avanço da leitura dos alunos?

O QUE EFERECEREI PARA O AVANÇO DOS ALUNOS?

ALFABETO	MÓVEL/LETRAS LEITURA COLETIVA E EM PEQUENOS GRUPOS

AMBIENTE ALFABETIZADOR LEITURA DE DIFERENTES GENEROS

BINGO DE SILABAS LEITURA DELEITE

CANTINHO	DA	LEITURA LEITURA DIÁRIA PELO PROFESSOR

DESENVOLVER	O	HÁBITO	DE	LEITURA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

DINÂMICAS DE LEITURA COM VÁRIOS 
TIPOS DE TEXTOS

LEITURA E RELEITURA DE TEXTO SOBRE O TEMA 
TRABALHADO



III CONBAlf – Congresso Brasileiro de Alfabetização     |     16 a 18 de julho de 2017 - Ufes - Vitória/ES 1139

O QUE EFERECEREI PARA O AVANÇO DOS ALUNOS? (continuação)

DITADO COLETIVO LEITURA INDIVIDUAL DE LETRAS

DITADO DIÁRIO LEITURA INDIVIDUAL E COLETIVA

EMPRESTIMOS DE LIVROS NA BIBLIOTECA LEITURA PRAZEROSA

ENCARTES LIVROS	DE	HISTÓRIAS

ENSINÁ-LOS A MANUSEAR O LIVRO LOTO LEITURA

ESCRITA INDIVIDUAL DE TEXTOS NÚMEROS

FICHAS	DE	LEITURA OPORTUNIDADE	DE	LIVRE	ESCOLHA	DE	LIVROS	PARA	LER

FRASES PRODUÇÃO DE TEXTOS INDIVIDUAL E COLETIVA

IMAGENS SEQUÊNCIAS QUE ESTIMULEM A LEITURA E ESCRITA

IMAGENS	DE	RÓTULOS TEXTOS DIVERSISFICADOS

INTENSIFICAR OS MOMENTOS DE 
LEITURA E ESCRITA

TRABALHO	EM	GRUPO

JOGOS	PEDAGÓGICOS TROCA DE EXPERIENCIAS 

Fonte: Arquivo pessoal

Observamos nas respostas apresentadas pelos professores que há uma prática de leitura desenvolvida 
por eles na área da linguagem com diferentes atividades, recursos e formas de realizar. A prática de uso de 
textos	variados	é	muito	recorrente,	mas	não	são	explicitadas	atividades	para	o	desenvolvimento	da	leitura	
em	matemática.	A	leitura	realizada	será	apenas	na	língua	materna,	com	apenas	cinco	citações	de	uso	de	
rótulos	e	imagens	para	a	leitura,	o	que	se	supõe	que	de	alguma	forma,	façam	leitura	dos	entes	matemáticos	
presentes	nos	rótulos	utilizados.	Nas	questões	apresentadas,	não	direcionamos	a	pergunta	para	o	ensino	da	
leitura	em	matemática	pois,	o	nosso	objetivo	era	verificar	se	o	professor	iria	citar	essa	prática	em	uso	em	suas	
salas de aula, de forma espontânea, como algo que é inerente à sua prática efetiva.

Foi perguntado a essa turma de professores, sobre o rendimento das turmas em matemática que naquele 
momento não se apresentava muito favorável. A questão a ser respondida foi: Comparando os resultados 
de leitura e matemática, a que fatores você atribui para esse resultado? As respostas dos professores nos 
possibilitam	refletir	sobre	as	justificativas	que	apontam	para	o	baixo	rendimento	dos	alunos	em	matemática	
e	foram	organizadas	sob	três	aspectos:	1.	Apontam	para	a	dificuldade	de	leitura	dos	alunos;	2.	Sinalizam	para	
a	ênfase	que	é	dada	para	leitura	e	produção	de	textos;	3.	Relacionam	com	a	dificuldade	de	compreensão	da	
linguagem e interpretação dos comandos.

No	primeiro	aspecto,	observamos	na	Tabela	3,	as	respostas	dos	professores	sobre	o	que	atribuem	ao	baixo	
rendimento	dos	alunos	em	matemática	e	às	dificuldades	que	os	alunos	têm	ou	possam	vir	a	ter	em	leitura	
na língua materna.

Tabela 3 – Fatores você atribui para esse resultado? Aspecto 1

RESPOSTAS DOS PROFESSORES

AINDA	HÁ	A	NECESSIDADE	DE	MELHORIA	NO	PROCESSO	E	HABILIDADE	DE	LEITURA;	LER	E	COMPREENDER	
O QUE LEU

A	FALTA	DE	INTERPRETAÇÃO	DAS	QUESTÕES

“AS	 DIFICULDADES	 DE	 INTERPRETAÇÃO	 DA	 LEITURA	 SOBRE	 AS	 SITUAÇÕES	 TRABALHADAS	 E	 SUA	
RELAÇÃO	COM	O	RACIOCINIO	LÓGICO;	A	ESTRUTURA	CONENCIONAL	DAS	OPERAÇÕES	E	O	ESTUDO	
DAS TABUADAS”

A	LEITURA	TEM	INFLUÊNCIA	SIGNIFICATIVA	NA	COMPREENSÃO	DOS	COMANDOS	DAS	QUESTÕES.	POR	
EXEMPLO,	ALUNOS	QUE	JÁ	LEEM	OBTIVERAM	MELHORES	RESULTADOS	NAS	AVALIAÇÕES	EM	RELAÇÃO	
AOS QUE NÃO LEEM.

Fonte: Arquivo pessoal
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No segundo aspecto, foi observada nas respostas dos professores, na Tabela 4, a ênfase que é dada ao 
trabalho	com	leitura	na	língua	materna	e	produção	de	textos,	o	que	diz	respeito	ao	trabalho	desenvolvido	
em	sala	de	aula.	Essa	ênfase	se	dá	por	acreditar	que	a	melhoria	da	fluência	leitora	dos	alunos	favorece	ou	
facilita	o	aprendizado	da	matemática.	Mas,	na	fala	do	próprio	professor,	percebemos	a	reflexão	no	sentido	
de mudança na didática desenvolvida, apontando para a necessidade de utilizar jogos matemáticos que 
aproximem	os	alunos	de	situações	concretas	para	contribuir	com	a	melhoria	da	sua	aprendizagem.

Tabela 4 – Fatores você atribui para esse resultado? Aspecto 2

RESPOSTAS DOS PROFESSORES

A	ÊNFASE	PARA	O	TRABALHO	DE	LEITURA	E	PRODUÇÃO	DE	TEXTOS

MELHORAR	AS	PROPOSTAS	DIDÁTICAS	PRINCIPALMENTE	DE	MATEMÁTICA

“ATRIBUO	 QUE,	 MUITAS	 VEZES,	 NÓS	 PROFESSORES	 ACABAMOS	 DE	 CERTA	 FORMA	 PRIORIZANDO	
A	 LEITURA	 E	 A	 ESCRITA	 VISANDO	 TAMBÉM	 O	 ENTENDIMENTO	 DOS	 COMANDOS	 DAS	 QUESTÕES	
MATEMÁTICAS. NO ENTANTO, DIANTE DOS RESULTADOS PERCEBEMOS QUE PRECISAMOS TER UM 
OLHAR	MAIS	CUIDADOSO	PARA	A	ELABORAÇÃO	E	LEITURA	DOS	COMANDOS,	ASSIM	COMO	PARA	O	
RACIOCÍNIO	LÓGICO-MATEMÁTICO	DAS	NOSSAS	CRIANÇAS”

NA	LEITURA	OS	ALUNOS	SE	SAIRAM	BEM,	ACREDITO	QUE	PELO	MODO	COMO	O	TEMA	FOI	TRABALHADO	
NA	ESCOLA.	NA	MATEMÁTICA	NÃO	SE	SAIRAM	BEM,	TALVEZ	O	TEMPO	PARA	DESENVOLVER	O	TRABALHO	
COM MATEMÁTICA NÃO FOI SUFICIENTE.

“TALVEZ	TENHAMOS	FOCADO	MAIS	NA	LEITURA	E	ESCRITA	DO	QUE	EM	MATEMÁTICA.	NECESSITAMOS	
DE MAIS RECURSOS, NO CASO JOGOS MATEMÁTICOS, POIS OS ALUNOS DO CI NECESSITAM DO 
CONCRETO PARA CONTRIBUIR COM A APRENDIZAGEM DOS MESMOS.

Fonte: Arquivo pessoal

Um terceiro ponto a observar, na Tabela 5, diz respeito a compreensão da linguagem matemática que 
os professores consideram distante do cotidiano dos alunos, sendo um obstáculo para a compreensão dos 
comandos	e	das	situações	problemas	apresentados	aos	mesmos.	Novamente,	apontam	para	o	distanciamento	
da	linguagem	matemática	do	cotidiano	dos	alunos	e	ausência	do	concreto	e	das	experimentações	como	
recurso	facilitador	da	aprendizagem	dos	conteúdos	matemáticos.

Tabela 5 – Fatores você atribui para esse resultado? Aspecto 3

RESPOSTAS DOS PROFESSORES

A FALTA DA LINGUAGEM

A LINGUAGEM UTILIZADA SE DISTANCIA DO COTIDIANO DO ALUNO E A AUSÊNCIA DO CONCRETO E 
DAS	EXPERIMENTAÇÕES	DIFICULTA	A	OPERACIONALIZAÇÃO	DO	QUE	É	PROPOSTO

ACREDITO QUE ESSA DISPARIDADE OCORRA AINDA POR EXISTIREM DIFICULDADES NA INTERPRETAÇÃO 
DO	COMANDO	DAS	QUESTÕES

OS ALUNOS CONVERSAM MUITO, SÃO MUITO DISPERSOS E A TURMA É NUMEROSA

Fonte: Arquivo pessoal

As	falas	dos	professores,	nos	possibilita	refletir	e	reafirmar	a	nossa	concepção	de	que	a	leitura	é	essencial	
nas aulas de matemática em todos os níveis de escolaridade e, principalmente, nas classes de alfabetização. 
A matemática é uma linguagem nova para os alunos e estes devem se apropriar desse conhecimento.  
O aluno precisa se apropriar dessa linguagem e dos seus símbolos, que tem um sentido e uma mensagem 
comunicativa.	A	leitura,	vista	como	uma	prática	social	em	que	ler	vai	além	da	simples	decodificação	da	escrita,	
em matemática deve ir além da busca de dados de um problema ou a simples busca de uma informação, pois 
serão discutidos conceitos e procedimentos inerentes a esse campo de conhecimento.
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Em outro momento da formação continuada, perguntamos sobre os alunos que avançaram na 
aprendizagem	da	Matemática?	Nas	30	respostas	acolhidas,	os	professores	afirmaram	que	os	alunos	tiveram	
avanços no conhecimento matemático. Analisamos então, as respostas que deram ao serem perguntados 
sobre	quais	atividades	foram	desenvolvidas	por	eles	para	o	alcance	do	resultado?	Reflexões	sobre	os	avanços	
dos alunos e o trabalho desenvolvido em sala de aula. Organizamos as respostas em categorias de atividades 
desenvolvidas, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 – Quais atividades foram desenvolvidas para o alcance do resultado?

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FREQUÊNCIA

SITUAÇÕES	PROBLEMAS/	RESOLUÇÃO	DE	PROBLEMAS 9

NUMEROS	E	OPERAÇÕES 10

JOGOS MATEMÁTICOS E MATERIAIS CONCRETOS 13

LEITURA COLETIVA E INDIVIDUAL DOS NÚMEROS 1

LEITURA DA PROVA 1

TEXTO	ORIGEM	E	A	EVOLUÇÃO	DO	DINHEITO 2
Fonte: Arquivo pessoal

Gráfico 1 – atividades desenvolvidas

Fonte: Arquivo pessoal

Observamos	nesta	Tabela	6	e	no	Gráfico	1,	que	as	atividades	desenvolvidas	pelos	professores	têm	um	
foco:	25%	com	resolução	de	situações	problemas;	28%	trabalham	com	números	e	operações:	continhas,	
cálculos,	exercícios,	algoritmos,	estrutura	dos	cálculos,	além	de	contagem	e	relação	de	quantidades,	escrita	
numérica;	36%	com	jogos	e	materiais	concretos	para	trabalhar	as	operações,	sendo	esse	o	foco	central	do	
trabalho com o jogo.

Nas	respostas	dos	professores	observamos	que	mesmo	citando	situações	problemas/	e	 resolução	de	
problemas,	não	o	fazem	ou	não	explicitam	o	trabalho	com	leitura	dos	textos	utilizados.	Não	é	claro	nas	
respostas dos professores que desenvolvam leitura nas aulas de matemática de forma sistemática e com 
rotina,	o	que	para	SMOLE	E	DINIZ	(2001),	a	ausência	de	um	trabalho	específico	com	os	textos	dos	problemas,	
aumenta	ainda	mais	as	dificuldades	dos	alunos	em	ler	e	compreender	textos	de	problemas.

Desenvolver	a	leitura	em	Matemática	não	é	simples.	Não	é	ensinar	ao	aluno	o	significado	das	palavras,	
dos	algoritmos	ou	dos	símbolos.	A	leitura	e	a	compreensão	de	textos	matemáticos	podem	ser	dificultadas	
segundo	SMOLE	E	DINIZ	(2001),	pela	falta	de	compreensão	de	um	conceito,	pelo	uso	de	termos	específicos	
da	área,	e	até	mesmo	por	palavras	que	tem	significados	diferentes	na	matemática	e	na	língua	materna	como:	
total, diferença, impar, média, volume, produto, dentre outras.

A forma como esse trabalho será desenvolvido pode ser determinante para que o aluno perceba 
significado	ou	não	na	Matemática	que	será	ensinada,	e	que	estabeleça	uma	relação	de	amor	e	ódio	com	
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a	área.	A	abordagem	dos	diferentes	conteúdos	matemáticos	pode	ser	decisiva	para	a	aprendizagem	dos	
diferentes assuntos. Ao desenvolver uma prática voltada para aprender matemática é necessário lançar mãos 
de	didáticas	reflexivas,	construtivas,	que	possibilite	desenvolver	no	aluno	capacidades	importantes	para	o	
aprendizado da matemática. Segundo DEVLIN (2010) essas capacidades são: senso numérico, capacidade 
numérica	e	algorítmica,	capacidade	de	lidar	com	abstrações,	senso	de	causa	e	efeito,	capacidade	de	elaborar	
e seguir uma sequência causal de fatos ou eventos, raciocínio lógico, raciocínio relacional, espacial. Essas 
capacidades mentais se combinam para que o aluno possa lidar com a matemática.

Para	DEVLIN	(2010,	p.	27),	“Ler”	Matemática	não	é	simplesmente	saber	o	significado	de	cada	símbolo,	
já	que	a	notação	matemática	não	é	Matemática,	assim	como	a	notação	musical	não	é	música.	Lidar	com	a	
matemática é como...

“uma	página	de	partitura	musical	representa	uma	peça	de	música,	mas	a	notação	e	a	música	não	

são	a	mesma	coisa;	a	música	propriamente	dita	acontece	quando	as	notas	da	página	são	cantadas	

ou	tocadas	por	um	instrumento	musical.	É	no	seu	desempenho	que	a	música	vem	à	vida;	ela	existe	

não na página, mas nas nossas mentes. O mesmo é verdade para a matemática. Quando lidos 

por	um	executante	competente	(isto	é,	alguém	versado	em	matemática),	os	símbolos	da	página	

impressa vêm à vida – a matemática vive e respira como uma sinfonia abstrata na mente do leitor”.

Considerações finais e possibilidades para leituras  
de textos matemáticos na alfabetização

As	possibilidades	de	utilização	de	textos	diversos	nas	aulas	de	matemáticas	no	Ciclo	da	Alfabetização	
são	inúmeras.	Para	GIGANTE	(2012,	p.101)	o	trabalho	com	textos	matemáticos	traz	dois	tipos	de	textos:	texto	
matemático:	que	é	aquele	que	usa	a	linguagem	matemática	e	o	texto	matematizável	que	é	aquele	que	envolve	
conceitos	matemáticos	ou	simbologias	e	que	pode	ser	utilizado	como	auxiliar	nas	discussões	e	construções	
de novos conceitos, além de relacionar a matemática com outras disciplinas.

Sendo	assim,	a	utilização	de	jornais,	revistas	e	panfletos	de	propaganda	possibilita	visualizar	a	matemática	
em	situações	do	cotidiano.	Com	esse	tipo	de	material	é	possível	realizar	a	leitura,	interpretação	de	textos,	
análise	de	informações	e	leitura	de	gráficos,	num	contexto	interdisciplinar,	com	textos	informativos	ligados	
a	diversos	assuntos.	Nas	notícias,	a	linguagem	matemática	está	presente	em	contextos	diferentes	e	podem	
ser	selecionados	textos	contendo	tabelas,	gráficos	e	porcentagem,	além	de	elementos	ligados	à	geometria	
e medidas diversas.

A	Leitura	de	gráficos	possibilita	elaboração,	descrição	e	interpretação,	colaborando	na	organização	de	
dados;	para	a	leitura	de	gráficos	é	possível	criar	relações	entre	os	dados	informados	e	a	situação	abordada.

Os	panfletos	informativos	têm	como	característica	principal	a	utilização	da	Matemática	financeira.	Os	
encartes	de	supermercados,	de	lojas	de	móveis	e	eletrodomésticos	entre	outros,	trazem	em	seu	conteúdo	
as	mercadorias	acompanhadas	de	seu	valor	comercial,	com	promoções,	descontos	e	valores	parcelados.

Temos	ainda	dois	tipos	de	textos	muito	utilizados	na	escola	e	que	precisam	ser	mais	bem	explorados	no	
que	tange	ao	ensino	da	matemática:	o	calendário	e	a	receita	culinária.	Esses	textos	possibilitam	explorar	
conteúdos	como:	números	e	operações,	grandezas	e	medidas,	tratamento	da	informação	e	espaço	e	forma.

Os rótulos e embalagens também se constituem como um importante instrumento para trabalhar a leitura 
na	matemática.	Possibilita	ainda,	trabalhar	a	diferenciação	entre	letras	e	números;	as	funções	dos	números	
em	cada	contexto;	unidades	de	medidas;	e,	as	embalagens	podem	ser	utilizadas	como	recurso	prático	para	
o trabalho com as formas espaciais.

Na	leitura	de	gráficos	e	tabelas,	há	que	se	explorar	os	elementos	textuais	que	compõem	os	gráficos	e	
tabelas	como:	título,	tipo	de	gráfico,	o	que	compõem	os	eixos,	que	informações	aparecem	e	a	leitura	do	gráfico	
em	si.	Para	as	tabelas	deve-se	verificar	também	o	número	de	colunas,	de	linhas,	os	elementos	textuais	da	
tabela, e a leitura horizontal e vertical para obtenção da informação.
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Para o trabalho de leitura na matemática, assim como na língua materna, deverão ser lançadas perguntas 
problematizadoras com questionamentos sobre as suas características, a sua funcionalidade e meio de 
circulação,	dos	materiais	em	uso.	Fazer	estratégias	de	antecipação	explorando	as	imagens	e	o	suposto	assunto	
das	situações	problemas	ou	texto;	ler	na	integra	o	texto	de	problemas	ou	a	consigna	com	entonação;	explorar	
oralmente	os	detalhes	do	texto	matemático;	organizar	os	alunos	em	equipe	para	realizar	a	leitura	coletiva;	
realizar	leitura	coletiva	ou	compartilhada,	dando	destaque	aos	componentes	do	texto	matemático;	discutir	
as	soluções	utilizando	estratégias	de	leitura	como:	texto	fatiado	de	problemas	para	montar	e	resolver;	texto	
lacunado	de	problemas	com	números	soltos	para	preencher	nos	espaços	em	branco;	observar,	orientar	e	
ser	o	leitor	para	os	alunos	com	dificuldade	de	leitura;	orientar	os	alunos	para	que	organizem	suas	soluções	
e	façam	socializações;	retomar	a	leitura	do	texto	novamente.
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Ampliando tempos e espaços na escola proporcionando 
aprendizagens de todos por meio de intervenções do Pibid
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Resumo: O	presente	artigo	relata	a	experiência	vivenciada	por	bolsistas	ID’s	–	Pibid/Furb,	que	desenvolveram	
um projeto na perspectiva da Alfabetização e do Letramento: Reorganização de Turmas. O projeto foi realizado 
com grupos de segundos anos do período vespertino da Escola Básica Municipal Alberto Stein, situada no 
município de Blumenau-SC. A proposta surgiu pela necessidade de um desses grupos em relação à construção 
de	textos.	O	objetivo	foi	intensificar	o	contato	dos	estudantes	com	gênero	textual	“Conto	de	Fadas”,	ampliando	
o	repertório,	aprimorando	a	hipótese	alfabética,	e	consequentemente,	trabalhando	a	ortografia.	Como	aporte	
teórico baseamo-nos em Soares (2009) que discorre sobre alfabetização e letramento e, Vygotsky (2001), que nos 
diz	que	o	desenvolvimento	da	criança	acontece	por	meio	da	interação	com	outros	indivíduos.	As	ações	reflexões	
dessa	experiência	auxiliaram	no	processo	da	aprendizagem	dos	bolsistas	ao	que	se	refere	ao	planejamento	
ampliação	do	conhecimento	quanto	à	práxis	em	nossa	formação	docente.
Palavras-chave: Alfabetização. Espaços. Tempos.
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Introdução

O	Pibid	–	Programa	Institucional	de	Bolsas	para	Iniciação	a	Docência	tem	como	objetivo	qualificar	a	
formação inicial de acadêmicos dos cursos de licenciatura, inserindo os licenciandos no cotidiano escolar 
nas	unidades	de	ensino	da	rede	pública	de	educação,	no	qual	promove-se	 interação	entre	a	escola	e	a	
universidade.	Visa	também	proporcionar	aos	futuros	professores	vivenciar	experiências	de	práticas	docentes	
de caráter inovador e interdisciplinar, que busquem superação de problemas. Além de incentivar a escola 
pública	a	ser	protagonista	no	processo	formativo	de	novos	docentes,	permite	que	os	seus	professores	sejam	
co-formadores dos futuros professores. (BRASIL, 2016, p.1)

O	Pibid/Furb	desenvolve	ações	didático-pedagógicas	que	buscam	melhorias	nas	práticas	dos	bolsistas	
e	na	aprendizagem	dos	estudantes,	 formando	professores	 reflexivos	e	pesquisadores,	que	de	maneira	
colaborativa repensam as formas de produzir conhecimentos por meio da mediação. Buscando concretizar 
esse processo na prática, realizamos um projeto com duas turmas do segundo ano do Ensino Fundamental, 
ao qual denominamos de Reorganização de Turmas.

O projeto surgiu a partir de uma avaliação da aprendizagem dos estudantes realizada pela Semed 
(Secretaria Municipal de Educação), no qual a professora regente de uma das turmas percebeu a necessidade 
de	desenvolver	mais	a	língua	portuguesa	com	seus	estudantes,	especificamente	o	gênero	produção	textual.	 
A professora solicitou ajuda da sala ao lado, que possuía bolsistas ID’s Pibid/Furb, e também a psicopedagoga 
da escola. A partir daí formou-se uma equipe colaborativa que trabalhou de forma integrada para que os 
estudantes se apropriassem do gênero.

A reorganização leva esse nome, pois em um dos mandatos da cidade de Blumenau, foi inserida essa 
proposta na rede de educação. Na reorganização de turmas busca-se reorganizar o tempo e o espaço escolar, 
no	qual	se	propõe	agrupamentos	de	duas	ou	mais	turmas	que	estejam	em	um	processo	de	desenvolvimento	
próximo.	 Estes	grupos	 se	 separam	por	níveis	de	aproximação.	No	caso	deste	projeto,	 foram	usadas	
nomenclaturas como: conhecimento inicial, conhecimento intermediário, melhor elaborado e avançado.  
Os	conteúdos	trabalhados	foram	pensados	e	organizados	conforme	a	necessidade	de	cada	grupo,	ou	seja,	
uma	mesma	atividade	foi	trabalhada	de	diferentes	formas,	sempre	desafiando	o	estudante	independente	
do nível em que se encontrava.

Ciclos de formação

Existe	muito	ainda	para	discutirmos	na	educação	e	na	procura	por	seu	aperfeiçoamento.	Obviamente	o	
objetivo	principal	é	a	busca	por	sofisticar	a	forma	de	aprendizagem	e	do	melhoramento	do	conhecimento	
das nossas crianças.

Ciclos de formação, progressão continuada, avaliação, promoção automática, reforço, programas 

de	aceleração	–	eis	alguns	vocábulos	introduzidos	no	cotidiano	da	escola	nos	últimos	anos.	Sob	

eles,	há	uma	intricada	rede	de	relações,	posturas	políticas,	práticas	e	concepções	que	transitam	

de forma encoberta. (FREITAS, 2003, p.13).

Percebemos	recentemente	um	grande	esforço	para	que	não	aconteçam	mais	reprovações,	principalmente	
nos anos iniciais, mas também não se quer que as crianças sejam aprovadas sem ter aprendido o necessário 
para	sua	formação.	Então,	é	fato	que	existe	um	tipo	de	divergência	nestes	objetivos,	pois	índices	de	reprovações	
muito	altos	podem	indicar	ineficiência	do	sistema	de	ensino	e	a	ausência	de	avaliação	pode	indicar	pouco	
caso	por	parte	do	sistema	educacional	vigente.	Neste	caso,	ficam	alguns	questionamentos:

• Como saber se a criança tem domínio do assunto abordado?
• Como conseguir os melhores resultados de forma homogênea em uma sala de aula?
•	 O	atual	sistema	de	séries	é	o	mais	eficaz?
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O sistema educacional vem acumulando, historicamente, elevados índices de reprovação e eva-

são, que impulsionaram a busca de alternativas e implementação de ação para o enfrentamento 

desses problemas. (MAINARDES, 2001, p.35).

Em	um	determinado	momento	da	história	educacional	do	BRASIL,	foi	implantada	a	“promoção	automática”	
que surgiu para diminuir índices de reprovação e por consequência a evasão escolar.

Sabemos	que	com	a	 “promoção	automática”,	 surgiram	muitos	questionamentos	sobre	sua	eficácia	e,	
sobre a qualidade do estudante formado neste sistema, já que sem reprovação, não podíamos garantir que 
a criança tivesse obtido o mínimo de conhecimento para avançar no sistema de série.

Então,	para	melhorar	este	sistema,	surge	a	lógica	dos	ciclos	de	formação.	Segundo	Freitas	(2003),	“os	ciclos	
procuram contrariar a lógica da escola seriada e sua avaliação. Só por isso, já devem ser apoiados”. Os ciclos 
de formação são uma forma de equivaler os conhecimentos entre os estudantes para que juntos possam 
avançar nos seus conhecimentos.

Elvira Souza Lima (2000) em seu livro Ciclos de formação: uma reorganização do tempo escolar, nos mostra 
que,	o	fracasso	escolar	que	persiste	em	escolas	públicas,	alerta	para	que	se	tenha	um	olhar	mais	atendo	ao	
currículo,	à	avaliação	e	a	prática	pedagógica.	Consequentemente	observa-se	nos	últimos	anos	reformas	que	
buscam	mudanças	nas	instituições.	Esses	movimentos	de	analise	crítica	das	instituições,	levantaram	questões	
pouco trabalhadas durante muito tempo, que é o caso da organização do tempo e do espaço escolar.

Graças a estudos mais avançados na área do desenvolvimento do ser humano, foram produzidas pesquisas 
que nos dão outra dimensão ao revelar que o tempo pode ser decisivo na realização de aprendizagens.

Sem rever os tempos na educação, não conseguiremos obter resultados consideráveis nas mudanças 
educativas, que buscam melhorias para o sistema educacional. Muitas práticas educativas são barradas, pois 
os	professores	acabam	“não	podendo	realizar	sua	prática,	por	que	não	há	tempo”.	Porém,	por	outro	lado,	
geralmente	ninguém	o	examina	e	critica	apenas	se	aceita	o	que	é	imposto.

O tempo está tão internalizado, que sua organização não é sequer lembrada e discutida para eventuais 
melhorias.	O	planejamento	do	tempo	nas	instituições	procura	fazer	com	que	os	estudantes	de	adaptem	e	se	
ajustem a um padrão de tempo.

Se	a	escola	tem	por	objetivo	promover	a	aprendizagem,	sua	finalidade	deveria	ser	então	a	organização	do	
tempo	para	que	o	estudante	aprenda	de	tal	modo	que	não	haja	rupturas	em	seus	pensamentos	e	reflexões.

As mudanças profundas que ocorreram atualmente nos instrumentos culturais, com a inserção das 
tecnologias	digitais	contribuíram	sem	sombra	de	dúvidas	para	que	a	questão	temporal	tenha	hoje	a	relevância	
que	tem.	Atualmente,	na	escola,	o	tempo	cotidiano	vivido	é	marcado	por	uma	divisão	rígida.	Conteúdos	e	
matérias devem se adaptar a aulas com tempos de 40 ou 50 minutos. Essa rígida divisão se dá para cobrir o 
currículo,	ou	seja,	para	que	se	tenha	tempo	de	o	estudante	“aprender”	todas	as	disciplinas.	Porém	nos	resta	
saber, o estudante realmente adquire o conhecimento apresentado em 40 ou 50 minutos? As vezes um 
determinado assunto necessita de muito mais tempo para que o estudante consiga construir e consolidar o 
conceito trabalhado.

Diferentemente	de	um	tempo	rígido	e	regrado,	o	tempo	flexível	permite	ao	professor	pensar	práticas	mais	
integradas	e	complexas,	que	possibilita	ao	estudante	aproveitar	mais	o	tempo	para	consolidar	o	conhecimento	
e realizar as atividades propostas sem tanta fragmentação, fazendo assim com que o estudante tenha sua 
linha de pensamento mais estendida.

Ciclo de formação é a reformulação da escola como espaço de formação e não só de aprendizagem. Ciclo 
envolve gerenciamento do tempo e utilização do espaço.

Educação por ciclos de formação é uma organização do tempo escolar de forma a se adequar 

melhor às características biológicas e culturais do desenvolvimento de todos os alunos. Devemos 

ter	cuidado	e	pensar	que	educação	como	ciclo	de	formação:	não	significa,	portanto,	dar	mais	

tempo para os mais fracos, mas antes disso, é dar o tempo adequado para todos. (LIMA, 2002, p.9).
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Ciclos de formação não é uma solução para o fracasso escolar, mas sim uma proposta para a reformulação 
da	estrutura	escolar,	que	necessita	desenvolver	um	processo	contínuo	constituído	de	atividades	significativas	
para a aprendizagem.

A necessidade de se trabalhar em ciclos de formação promovendo a interação

Tivemos	a	experiência	de	realizar	um	projeto	envolvendo	crianças	do	primeiro	ciclo	de	formação	(6/7anos),	
dos segundos anos da Escola Básica Municipal Alberto Stein, localizada no bairro Água Verde, no município 
de Blumenau.

A escola possui parceria com o Pibid/Furb, que desenvolve projetos no qual os estudantes aprendem a 
partir	da	necessidade,	interesse	e	perfil	de	turma,	tendo	como	foco	principal	a	alfabetização	e	o	letramento.

A	proposta	teve	início	após	uma	reunião	de	avaliação	do	perfil	de	aprendizagem	dos	estudantes,	realizado	
pela	SEMED	(Secretaria	Municipal	de	Educação)	de	Blumenau,	no	final	do	primeiro	semestre	de	2015.	Um	dos	
grupos	sentiu	a	necessidade	de	desenvolver	o	gênero	textual.	Em	seguida	professoras	e	bolsistas	reuniram-se	
para	discussões	relacionadas	às	necessidades	dos	grupos.	Decidiu-se	então	realizar	projeto	Reorganização	
de	Turmas,	trabalhando	com	o	gênero	Conto	de	Fadas,	que	fosse	capaz	de	Intensificar	o	contato	dos	alunos	
com este gênero, ampliando seus repertórios, aprimorando a hipótese alfabética e consequentemente 
trabalhando	a	ortografia.

LÍNGUA PORTUGUESA – PRODUÇÃO DE TEXTO
A	avaliação	de	produção	textual	se	deu	a	partir	do	seguinte	enunciado	e	83	estudantes	realizaram	a	

avaliação:

Imagem	–	Produção	de	texto

Fonte: Avaliação de aprendizagem EBM Alberto Stein, 2015.
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Após a avaliação, foram analisados os seguintes itens:

Fonte: Avaliação de aprendizagem EBM Alberto Stein, 2015.

Neste	contexto,	 criou-se	uma	parceria	entre	professores,	bolsistas	e	a	psicopedagoga	escolar	que	
desenvolveram um trabalho sistematizado em prol da aprendizagem dos estudantes. Toda semana 
aconteciam encontros nos três primeiros períodos da aula.

O	movimento	recebeu	o	nome	de	reorganização	de	turmas,	por	ser	esta	uma	experiência	já	vivenciada	
na	rede	pública	de	Blumenau	em	governos	passados.	 Infelizmente	na	troca	de	governo,	não	houve	uma	
avaliação pela continuidade da reorganização de turmas, e assim como acontece sempre em todas as trocas 
de mandato onde não há reeleição, perdeu-se muita coisa sobre esse movimento.

Os	profissionais	que	participaram	deste	projeto	aprenderam	muito,	e	hoje	mais	de	10	anos	depois,	a	
reorganização de turmas volta a ser discutida e revista como uma necessidade. Observa-se nos professores, 
que este movimento nunca parou, pois sempre se buscou trabalhar de forma que envolva os estudantes de 
modo que eles aprendam interagindo uns com os outros.

A	concepção	de	Vygotsky	sobre	as	relações	entre	desenvolvimento	e	aprendizado,	e	particular-

mente	sobre	a	zona	de	desenvolvimento	proximal,	estabelece	forte	ligação	entre	o	processo	de	

desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente sócio-cultural e com sua situação 

de organismo que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos é a mais 

transformadora (VYGOTSKY, 1997, p. 61).
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A	partir	de	então,	para	o	desenrolar	do	projeto,	surgiu	a	necessidade	de	reuniões	quinzenais,	onde	se	
mapeavam as necessidades dos estudantes ou então as potencialidades e a reestruturação dos tempos e 
espaços.	Também	registrou-se	o	perfil	do	conhecimento	real	dos	estudantes	e	o	perfil	de	conhecimento	do	
professor, que neste processo assumia um papel de mediador.

Os encontros eram discutidos, planejados e sistematizados previamente pelos professores de referência 
dos grupos, psicopedagoga escolar e bolsistas IDs (Pibid/Furb Pedagogia). No momento do planejamento 
coletivo, os professores se encontravam para avaliar e fazer os devidos ajustes no que havia sido planejado, 
caso fosse necessário.

Tomamos	como	aporte	literário	o	Livro	Box	(Contos	Maravilhosos	Infantis	e	Domésticos	–	Irmãos	Grimm).	
Os irmãos Grimm Jacob (1785-1863) e Wilhelm (1786-1859), foram dois irmãos, linguistas, poetas e escritores 
que nasceram na Alemanha. Dedicaram-se a registrar várias fábulas infantis que ouviam por onde passavam.

O	objetivo	foi	intensificar	ações	que	ampliassem	o	repertório	e	a	aquisição	do	sistema	de	escrita	alfabética	
(SEA)	em	todos	os	estudantes,	reduzir	os	erros	ortográficos,	aproximá-los	deste	gênero	textual	na	perspectiva	
da	alfabetização	e	do	letramento,	ordenar	o	falado	ao	escrito,	desenvolver	a	oralidade,	exercitar	a	fantasia	
e a imaginação por meio da leitura de histórias.

Os tempos foram reorganizados da seguinte forma: no primeiro período, quando as crianças entravam em 
sala, organizavam o espaço para receber a outra turma. Esse encontro se dava sempre em uma sala referência. 
Após	a	recepção	da	outra	turma,	uma	das	professoras	ou	bolsistas	lia	um	conto	de	um	dos	livros	Box	dos	
Irmãos Grimm, sendo este estudado e preparado previamente. Após a leitura, os estudantes recontavam o 
conto na linguagem oral tendo a participação de mais de uma criança. Depois do reconto oral, cada grupo 
era dividido com suas professoras e iam para seus respectivos espaços.

Inicialmente as crianças foram organizadas em três grupos, a partir do conhecimento real de cada sujeito 
(Inicial,	Intermediário	e	Melhor	elaborado),	ficando	assim	estabelecido:

Conhecimento Inicial: crianças	que	não	identificavam	todo	o	código	da	escrita,	estando	em	processo	bem	
inicial de sistematização desta linguagem;

Conhecimento Intermediário: crianças que estão iniciando o processo de elaboração da escrita, mas que 
não	conseguem	produzir	textos	sem	mediação;

Conhecimento	Melhor	elaborado:	 crianças	que	produzem	textos	com	certa	autonomia,	no	entanto	
necessitam de mediação quanto à estruturação correta ao gênero contos de fada e a consolidação do SEA 
(Sistema de Escrita Alfabética).

As estratégias utilizadas em cada grupo foram diferenciadas, para que todos pudessem avançar no 
conhecimento inicial. Cada professora trabalhava conforme a carência do seu grupo, e em apenas algumas 
semanas houve avanços e mudanças nos grupos de estudantes. Após pouco mais de um mês e meio, sentiu-
se a necessidade de criar mais um grupo (avançado), constituído pelas crianças que estavam no grupo 
melhor	elaborado,	uma	vez	que	este	grupo	ficou	maior	devido	aos	avanços	dos	estudantes	do	grupo	inicial	
e intermediário. Este novo grupo foi mediado pelas bolsistas onde também realizavam atividades conforme 
o	perfil	e	a	necessidade	do	grupo.

Esta nova organização foi discutida e organizada pelas professoras que estavam envolvidas neste novo 
movimento no espaço escolar. Esta organização foi para contribuir na mediação com todos os estudantes 
dos grupos, facilitando assim o trabalho das professoras tornando-as mediadoras do conhecimento.

Diante deste relato, percebermos que as crianças se desenvolveram muito. No início do projeto, após a 
leitura do conto que era feito por uma das professoras, quando tinham que recontar o conto oralmente, muitos 
tinham	receio	em	se	expressar,	na	maioria	das	vezes	sabiam	a	história	“de	cabo	a	rabo”,	mas	preferiam	ficar	
em silêncio. Com o decorrer de nossos encontros percebeu-se um grande avanço na oralidade, as crianças 
sentiam-se	mais	seguras	ao	expor	seus	pensamentos.

Na	escrita	os	avanços	 também	 foram	muito	 significativos.	Percebemos	que	no	 inicio	a	dificuldade	
era	enorme,	escreviam	o	texto	corrido,	com	muitos	erros	ortográficos,	sem	pontuação	adequada,	fora	da	
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estruturação.	Fomos	então	exercitando	este	processo	passo	a	passo.	Cada	grupo	tinha	atividades	realizadas	
conforme	o	conhecimento	 real,	porém	num	contexto	geral	as	atividades	 tiveram	um	 rumo	parecido.	
Inicialmente as professoras eram as escribas, eles recontavam a história e a professora enquanto a reescrevia 
no quadro ia mostrando a eles como é feita a estruturação de um conto de fadas. Após as crianças terem 
visualizado algumas vezes a estrutura, pontuação e paragrafação, os grupos eram divididos em trios e 
recebiam cartolinas e pincéis atômicos. Nesta parte quem eram os escribas eram eles. Demorou algumas 
semanas	até	eles	se	acostumarem	com	a	ideia	de	que	teriam	que	unir	o	falado	ao	escrito.	Por	fim,	quando	as	
crianças tinham mais domínio na escrita, receberam folhas para que reescrevessem os contos sozinhos. Este 
processo	foi	bastante	longo,	mas	ao	final	eles	já	tinham	total	domínio	da	estruturação	de	um	conto	de	fadas.

As	intervenções	diferenciadas	e	utilizadas	em	cada	grupo	foram	necessárias	para	que	todos	pudessem	
avançar	no	conhecimento	inicial,	de	acordo	com	a	Zona	de	Desenvolvimento	Proximal	(ZDP).

O conceito de ZDP foi construído por volta de 1931. A distância entre o nível de desenvolvimento real 
e	o	nível	de	desenvolvimento	proximal	é	o	que	Lev	Vygotsky	(2001)	chamou	de	Zona	de	Desenvolvimento	
Proximal.	Ele	define	como	aquelas	funções	que	ainda	não	amadureceram,	ou	seja,	que	a	criança	ainda	não	
consegue realizar sozinha. Mas, com a mediação de um adulto, ou mesmo de outra criança que tenha o 
conhecimento um pouco mais elaborado, ela consegue realizar.

Com	este	significativo	movimento,	fica	claro	que	os	estudantes	em	questão,	não	são	alunos	de	uma	
determinada professora. Eles passam a serem estudantes da escola como um todo, formando um universo 
único,	onde	todos	os	profissionais	da	educação	que	compõe	o	corpo	docente	se	engajam	para	garantir	os	
direitos de aprendizagens. Isso é trabalho coletivo, isso é parceria pedagógica e escolar! Isso é a reestruturação 
do currículo escolar! É esse universo escolar que deve dar conta do pleno desenvolvimento e da aprendizagem 
significativa.	Por	isso	essa	quebra	nos	tempos	e	espaços	da	Escola	Alberto	Stein.

A	escola	tenta	timidamente	caminhar,	proporcionando	uma	ampla	variedade	de	relações	interpessoais,	
com	o	objetivo	em	desenvolver	e	auxiliar	em	muito,	o	processo	de	formação	das	funções	que	fazem	uso	da	
mediação	da	linguagem.	Essas	interações	que	as	crianças	estabelecem	umas	com	as	outras,	exercem	um	
papel fundamental no desenvolvimento humano, pois é a partir do momento que a internalização dos signos 
se	constituem	socialmente,	que	as	funções	intrapsicológicas	se	constroem.

Os processos mentais das crianças se desenvolvem nas práticas sociais, a partir da imersão na cultura 
e	pela	aquisição	de	símbolos	e	instrumentos,	e	as	escolas	podem	modificar	o	pensamento.	A	cooperação	
entre o estudante e o professor é o elemento central do processo educacional. A escola deve amadurecer ou 
desenvolver	funções	mentais	pela	internalização	e	não	por	atividades	isoladas	e	independentes	que	muitas	
vezes acabam sendo vistas pelos estudantes como uma competição e não como aprendizagem.

Entendemos	que	os	conceitos	 são	construídos	nas	 relações	do	 individuo	com	objetos	em	contextos	
socioculturais	que	lhe	atribuam	significados.	A	criança	ao	longo	do	seu	desenvolvimento	vai	se	apropriando	
de conceitos cotidianos que são carregados de sentidos, com caráter inconsciente e involuntário. A partir do 
momento	em	que	começa	a	frequentar	a	escola,	a	criança	passa	a	se	apropriar	do	conceito	científico,	que	é	
carregado de sentidos e tem caráter consciente e voluntário.

Considerações finais

No	dia	a	dia,	os	professores	que	se	propõem	a	mudanças	na	prática	pedagógica	se	deparam	com	muitos	
desafios.	Entre	estes	desafios,	há	a	revisão	constante	de	sua	prática	pedagógica.	Principalmente	na	que	é	
relacionada	à	organização	dos	grupos	de	trabalho	em	sala	de	aula	e	fora	dela,	e	das	questões	voltadas	ao	
tempo	e	ao	espaço.	O	tempo	escolar	geralmente	fica	muito	fragmentado	e,	os	espaços	para	compor	outras	
organizações,	muitas	vezes	são	limitados	como	no	caso	desta	escola.

Para mudar essa realidade, precisávamos mudar a forma em que o tempo e o espaço escolar eram 
organizados. Alteramos e garantimos a qualidade do trabalho pedagógico de maneira organizada e acordada 
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por todos os envolvidos. Para tanto, houve a necessidade de levar em consideração, além da adequação da 
estrutura da instituição para composição dos espaços necessários a esse movimento, o envolvimento e o 
foco perante os objetivos.

Essa	organização	possibilitou	aos	estudantes	avanços	significativos	na	aprendizagem	com	respeito	ao	
seu	modo	de	aprender,	seu	ritmo	e	suas	experiências	prévias.	Aos	professores,	psicopedagogas	e	bolsistas	
IDs, a compreensão de que o tempo e o espaço devem ser considerados no planejamento das atividades 
escolares,	sendo	um	eixo	muito	importante	para	o	desenvolvimento	de	ações	que	auxiliam	no	processo	da	
aprendizagem. Contribui também com o entendimento de como o estudante aprende e que seu modo de 
aprender	tem	conexão	com	a	forma	que	se	ensina.
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O abandono da especificidade da alfabetização: os dizeres das 
professoras e das acadêmicas sobre as práticas pedagógicas

Renata Cordeiro Maciel
Universidade Estadual de Montes Claros
Cecídia Barreto Almeida
Universidade Estadual de Montes Claros

Resumo: Este	estudo	tem	como	objetivo	discutir	a	especificidade	da	alfabetização	a	partir	do	entendimento	
de alunos de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu e de acadêmicas do curso de Pedagogia que participam 
do Pibid. Trata-se de um estudo qualitativo diante de questionamentos realizados em rodas de conversa com 
os	sujeitos	participantes.	Os	principais	autores	que	embasaram	nossas	reflexões	o	e	alfabetização	realizados	
por Cagliari (1998, 2009, 2011), Morais (2012), Duarte (2005) e Soares (2003). Os resultados demonstraram que 
há	dificuldades	por	parte	das	professoras	e	acadêmicas	de	reconhecimento	das	especificidades	linguísticas	da	
alfabetização,	na	medida	em	que	há	observância	do	esvaziamento	dos	métodos	específicos	para	aquisição	da	
língua	escrita.	Neste	contexto,	os	equívocos	cometidos	na	má	interpretação	do	construtivismo	e	a	influência	
do letramento tem levado a um desmerecimento dos elementos linguísticos, inerentes ao ensino da escrita 
e	da	leitura	em	detrimento	de	uma	preocupação	excessiva	com	os	gêneros	textuais.
Palavras-chave: Letramento.	Construtivismo.	Especificidade	da	alfabetização.
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Introdução

Trazer pra discussão a temática da alfabetização não é nenhuma novidade, mas ainda se faz necessário 
diante	dos	conflitos	vivenciados	pelas	professoras1	nas	práticas	pedagógicas	em	sala	de	aula.	Nesse	contexto	
que	surgem	questões	importantes	para	o	encaminhamento	de	reflexões	que	traduzam	com	concretude	os	
desafios	que	os	docentes	que	ensinam	a	leitura	e	escrita	enfrentam	no	cotidiano	do	espaço	escolar.

Neste cenário em que alfabetizar e letrar se confundem, apontamos como uma das causas em meio a 
pulverização dos ideais construtivistas que desde a década de 80 e, até os dias atuais, ainda são predominantes 
nos discursos e nas práticas dos agentes educacionais das escolas brasileiras. Discursos esses que trazem no 
seu cerne a promessa de um direcionamento relativamente claro para as práticas pedagógicas concretas 
a partir dos pressupostos de uma teoria educacional progressista. Neste âmbito apresentamos algumas 
inquietações	como:	essa	promessa	é	de	fato	concretizada	nas	práticas	pedagógicas	na	sala	de	aula?	Como	os	
professores alfabetizadores articulam a ideia de trabalhar a aquisição da leitura e da escrita sem a utilização 
dos métodos de alfabetização?

Diante de tais apontamentos compreendemos que tanto os cursos de formação de professores como os 
de	formação	continuada	são	espaços	fecundos	para	promover	reflexões	epistemológicas	em	relação	aos	
conhecimentos que fundamentam os saberes e os fazeres dos professores, e para que os gestos pedagógicos 
realizados	em	sala	de	aula	sejam	pensados	e	efetivados	afim	de	garantir	o	direito	à	alfabetização	e	ao	
letramento de nossas crianças.

O estudo, de natureza qualitativa buscou analisar os conceitos assimilados pelas estudantes nas aulas. Para 
tanto, investigamos dois grupos, um era composto de 10 estudantes do curso de pedagogia que participavam 
do subprojeto do Pibid2 Alfabetização e Letramento, o outro era composto por 20 professoras de um Curso 
de Pós-Graduação Lato Sensu, ofertado em um município do norte de minas, vinculadas a rede municipal de 
ensino e que atuavam em turmas do primeiro e segundo ano da educação básica, inclusive duas integravam 
também o Pnaic3. Os dados foram coletados por meio da gravação de rodas de conversa realizados no ano 
de 2016, durante as aulas dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e encontros para acompanhamento 
das	atividades	do	Pibid,	partimos	do	questionamento	sobre	qual	era	o	entendimento	da	especificidade	da	
alfabetização. Daí, as respostas abriram um leque de possibilidades, ampliando o universo de argumentação 
e participação dos grupos.

Urge	a	necessidade	de	darmos	continuidade	aos	programas	já	existentes	de	formação	de	professores	e	
também de criar uma política capaz de engendrar nos cursos de formação inicial e continuada a promoção 
de	estudos	e	situações	reais	que	desenvolvam	atividades	relacionadas	as	especificidades	da	alfabetização	
e o letramento.

O construtivismo no contexto escolar

É	arriscado	trazer	uma	única	definição	de	construtivismo,	pois	há	divergências	entre	os	próprios	teóricos	
desse	conceito,	mas	de	um	modo	geral	pode	ser	definido	como	um	conjunto	de	diferentes	vertentes	teóricas	
que	trazem	como	núcleo	de	referência	básica	a	epistemologia	genética	de	Jean	Piaget.	Muito	difundido	
no	interior	das	práticas	e	nas	reflexões	educacionais	por	meio	de	num	ideário	epistemológico,	psicológico	
(DUARTE, 2005).

1 Referimos aos sujeitos da pesquisa no feminino porque todos eram mulheres.
2 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência- Pibid, por meio do subprojeto Alfabetização e Letramento, em que as aca-

dêmicas do curso de Pedagogia participam de atividades nas escolas de educação básica, desenvolvendo atividades de intervenção 
pedagógica com as crianças em fase de alfabetização.

3 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- Pnaic, destacando que parte dos sujeitos de estudo fazem parte dos programas.
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Diversos estudos (FERREIRO E TEBEROSKY, 1986, DUARTE, 2005; MORAIS, 2012, FRADE, 2010) reconhecem 
a valorosa contribuição do construtivismo para os processos de aprendizagem da língua escrita e de sua 
notação e desvela o lugar do aluno como sujeito do processo de ensino aprendizagem. Contudo, a perspectiva 
psicogenética, assim como outras teorias, podem se tornar obstáculo para percebermos os problemas reais 
que	afligem	as	nossas	escolas.

Destacamos em nossos estudos a teoria de Ferreiro e Teberosky (1979), denominada Psicogênese da Língua 
Escrita, embasada nos princípios piagetianos, essencialmente difundida nos cursos de formação inicial e 
continuada	de	professores	e	dos	discursos	oficiais,	também	reconhecida	a	partir	do	rótulo	de	“construtivismo”.	
Para	Morais	(2012,	p.45)	é	relevante	reconhecermos	as	contribuições	da	psicogênese,	mas	se	faz	necessário	
desvelar	as	lacunas	e	enfrentarmos	os	desafios	provocados	pelo	o	novo	enfoque	educacional	que	desbancou	
os métodos tradicionais de alfabetização.

Psicogênese da língua escrita e a construção do conhecimento pela criança

Durante longos anos o processo de alfabetização foi considerado na relação entre o método4 utilizado 
para alfabetizar e a maturidade, ou seja, a prontidão da criança. Na busca de trazer respostas do como ensinar 
a ler e a escrever, diversas metodologias que concebiam a alfabetização como uma aprendizagem de um 
código	de	transcrição	gráfica	das	unidades	sonoras	foram	utilizadas,	as	tentativas	para	conceituar,	descrever	
ou	explicar	a	alfabetização	são	numerosas.

Contudo, a teoria trazida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1986), nos mostra que a aprendizagem da 
língua escrita não é um aprendizado mecânico, onde a criança simplesmente repete o que o adulto ensina, 
para	as	autoras	escrever	não	é	transformar	o	que	se	ouve	em	formas	gráficas,	o	sistema	de	escrita	possui	uma	
estrutura lógica, e apropriar-se dela não é uma atividade simples, é uma tarefa que requer a compreensão 
de	que	existe	uma	relação	entre	grafema	e	fonema,	isto	é,	o	sistema	alfabético	traz	enigmas	que	precisam	
ser	descobertos	pelas	crianças	a	partir	de	suas	ações	interativas	com	a	língua.	E	é	a	partir	deste	processo	
evolutivo que o aprendiz busca suas próprias respostas, elabora hipóteses, que vai se descobrindo as regras 
e as propriedades do sistema alfabético. De acordo com a psicogênese a escrita infantil segue uma linha 
de	evolução	na	qual	nos	é	revelado	que	a	criança	vivencia	conflitos	durante	o	processo	de	reconstrução	
do	sistema	de	escrita	e	os	níveis	de	escrita	variam	de	complexidade	e	segue	uma	sequência	ordenada	
psicogeneticamente.

Os níveis descritos nas pesquisas de Ferreiro e Teberosky, são o pré-silábico, que é uma fase que a criança 
ainda não descobriu que o que a escrita nota no papel é a pauta sonora, o nível silábico, onde a criança ainda 
não tem a mesma visão do adulto alfabetizado, mas já é capaz de interpretar que o que está escrito é o registro 
da	pauta	sonora,	o	que	representa	uma	enorme	revolução,	e	o	último	nível	descrito	pela	psicogênese	é	o	
alfabético,	essa	fase	final	do	processo	de	apropriação	da	escrita	alfabética,	a	criança	já	tem	uma	resposta	
para	o	que	a	escrita	representa	e	como	ela	cria	suas	representações.

Outro	aspecto	 importante	para	 ser	pontuado	é	que	a	psicogênese	 inegavelmente	 trouxe	 reflexões	
relevantes sobre a aquisição da leitura e da escrita, revolucionando as práticas pedagógicas alfabetizadoras 
ao nos revelar que a alfabetização é um aprendizado conceitual, e que se faz necessário compreendermos que 
as	características	específicas	do	sistema	de	representação	alfabética	de	linguagem,	as	concepções	dos	que	
aprendem	e	dos	que	ensinam	acerca	do	objeto,	compõe	a	tríade	do	processo	de	construção	do	conhecimento.

Os sujeitos de nossa pesquisa nos revelam que compreendem os níveis de escrita e conseguem fazer um 
diagnóstico,	mas	como	afirma	a	professora	3,	“o	nosso	problema	é	que	não	sabemos	como	intervir	e	qual	
atividade de fato ajuda na construção do sistema de escrita alfabética”, o que demonstra o anseio da maioria 

4 Compreendendo a expressão método como os métodos tradicionais de alfabetização , sintéticos e analíticos.
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das	professoras.	Recorremos	a	Mortatti	(2016,	p.	2271)	para	esclarecer	que	a	psicogênese	“não	comporta	nem	
uma teoria de ensino, nem didática da leitura e da escrita”.

Para o grupo de acadêmicas que integram o Pibid, o construtivismo, de um modo geral, se resume no uso 
do nome próprio da criança e na aplicação de diagnósticos que são arquivados nos portfólios sem nenhuma 
observação, e o mais grave, não são utilizados para planejar a intervenção.

Especificidade da alfabetização, de que estamos falando?

Até	aqui	apresentamos	como	as	 interpretações	de	conceitos	 teóricos	 influenciaram	a	mudança	dos	
processos de ensino aprendizagem para a aquisição da leitura e da escrita. Queiroz; Pereira (2013) dizem 
que os equívocos cometidos na interpretação e na aplicabilidade dos termos construtivismo e letramento fez 
com que surgisse uma efervescência de métodos ditos construtivistas que tem contribuído para um quadro 
que revela a negação do trabalho com os recursos metalinguísticos inerentes à alfabetização.

Aos	poucos,	a	alfabetização	 foi	deixando	de	 lado	as	metodologias	de	ensino	vinculadas	ao	ensino	
tradicional, nos moldes das cartilhas, pautadas nas famílias silábicas e sílabas-chave que eram o carro-chefe 
dessa etapa de ensino foram descartados.

A	influência	de	movimentos	educacionais	de	cunho	progressista	ao	defenderem	um	aprendizado	mais	
contextualizado	da	leitura	e	da	escrita,	fez	com	que	o	ensino	sistematizado	com	as	sílabas,	letras	e	fonemas	
fossem evitados, buscando práticas que levassem os aprendizes a uma construção quase que espontânea, sem 
produzir	grandes	reflexões	acerca	do	sistema	de	funcionamento	da	língua.	Assim,	gerou	entre	os	professores	
alfabetizadores um desconforto na utilização de metodologias de ensino compreendidas como tradicionais.

É o caso absurdo do professor que pretende tirar todos os conhecimentos a partir do aluno e, 

para	tanto,	acha	que	sua	tarefa	não	é	a	de	ensinar,	mas,	apenas,	a	de	promover	situações	para	o	

aluno fazer algo. Tudo o que o aluno faz é valorizado – mesmo que se constate que ele começa a 

andar em círculos e não consegue ir além do que faz –, na esperança de que, um dia, ele descubra 

a	solução	de	seu	problema	(…).	(CAGLIARI,	1998,	p.	68).

É característica de todo sistema alfabético de escrita que os segmentos de som sejam representados 
por	segmentos	gráficos.	Na	busca	desse	entendimento,	Cagliari	(2009;	2011)	ainda	afirma	que	o	aluno	irá	
construir e reconstruir processos que englobam: a compreensão de símbolos, a discriminação de formas das 
letras	e	sons	da	fala,	o	reconhecimento	de	unidades	da	palavra	e	seus	componentes,	a	organização	gráfica,	
as	seleções	de	letras	que	podem	ser	associadas	segundo	as	suas	posições	na	palavra,	as	arbitrariedades	
inerentes	ao	próprio	sistema	de	escrita	e	questões	referentes	à	morfologia	da	língua.

Buscar	a	especificidade	do	processo	de	alfabetização	é	ressignificar	os	processos	mentais	percorridos	pelo	
aprendiz	ao	elaborar	hipóteses	de	escrita	diante	da	aprendizagem	das	relações	grafemas/fonema.

Os dizeres das professoras e acadêmicas: os textos não bastam!

Nos	discursos	analisados	sobre	a	especificidade	da	alfabetização,	constatamos	que	as	nossas	investigadas	
percebem	as	possibilidades	de	aprendizagem	inscritas	no	uso	dos	diversos	textos,	mas	ao	mesmo	tempo	
apresentam grande insegurança em relação ao ensino da alfabetização, o sentimento que possuem é de 
medo de assumir que fazem uso dos métodos tradicionais de alfabetização.

O	trabalho	com	o	uso	dos	diversos	gêneros	textuais	permitem	que	as	crianças	se	sintam	motivadas	

a	aprender.	Mas	quando	vou	fazer	um	ditado	fico	preocupada	,	pois	não	sei	exatamente	como	

posso	ajudar	o	meu	aluno	a	resolver	suas	dúvidas	sem	ser	tradicionalista.	(Professora	“A”	da	rede	

municipal, questionário aplicado em novembro de 2016).



ANAIS     |     Diálogos sobre alfabetização1154

Sabemos que não se deve usar método para ensinar a leitura e a escrita, mas o que mais vemos 

nas escolas são professoras ensinando sílabas e mandando as crianças fazerem cópias e ainda 

assim,	afirmam	serem	construtivistas.	 (Graduanda	“2”	do	curso	de	Pedagogia,	participante	do	

Pibid – questionário aplicado em novembro de 2016).

Quando a alfabetização era feita com base nos moldes tradicionais, tinha-se um roteiro a ser se-

guido,	ou	seja,	tinha-se	uma	especificidade,	com	o	construtivismo,	esse	roteiro	foi	perdido,	ficando	

tudo,	num	primeiro	momento,	muito	vago	e	perdendo	portanto,	a	especificidade.	(Professora	“5”	

da rede municipal, questionário aplicado em novembro de 2016).

As professoras alfabetizadoras nos alertam que falamos em novas metodologias na universidade, 

mas quando chegar a nossa vez de entrar na sala de aula o que funciona mesmo, é o que o circula 

na	escola.	(Graduanda	“4”	do	curso	de	Pedagogia,	participante	do	Pibid	–	questionário	aplicado	

em novembro de 2016).

Honestamente	eu	achava	que	trabalhar	o	letramento	era	suficiente,	o	menino	aprendia	a	ler	

sozinho.	(Professora	“9”	da	rede	municipal,	questionário	aplicado	em	novembro	de	2016).

Podemos	constatar	que	a	maioria	dos	sujeitos	da	pesquisa	afirmam	que	as	atividades	de	socialização	
dos	diversos	gêneros	 textuais	são	 trabalhadas	diariamente	com	o	propósito	de	garantir	a	alfabetização	
das	crianças	e	o	letramento.	Ainda	afirmam	que	as	crianças	são	capazes	de	recontar	histórias	clássicas	da	
literatura infantil, mas não conseguem ler palavras simples.

O grupo de acadêmicas que integra o Pibid esclarece que muitas crianças do ciclo de alfabetização, 
inclusive àquelas que já estão no quarto ano ainda não leem, mas possuem um repertório linguístico amplo 
e	que	as	atividades	que	elas	recebem	para	serem	realizadas	são	meramente	cópias	de	palavras	e	textos	
pequenos já memorizados.

A má interpretação das perspectivas teóricas da psicogênese e do letramento têm contribuído para 
um complicado cenário, em que as crianças que terminam o ensino fundamental cometem erros graves, 
que poderiam ter sido resolvidos por meio de um trabalho sistematizado, fundamentando-se nos atributos 
linguísticos próprios da alfabetização.

Segundo o Tfouni (2010) o letramento por si só não resolve os estigmas que são produzidos na sociedade, 
o	mundo	moderno	exige	que	o	sujeito	saiba	 ler	e	escrever	com	competência,	para	exercer	a	cidadania	
plenamente. A negação desse direito causa sérias consequências à vida dos alunos, principalmente aqueles 
advindos das camadas sociais menos favorecidas, pois tira deles o direito de competir em pé de igualdade 
com outros sujeitos de camadas sociais mais abastadas.

A emancipação pessoal assegurada pelo domínio do código escrito proporciona ao aprendiz o 
estabelecimento	de	novas	interações	com	o	mundo,	tornando	a	alfabetização	como	um	dos	caminhos	de	
construção da identidade e pertencimento da cultura letrada.

O	que	se	percebe	é	que	os	sujeitos	de	nossa	pesquisa	entendem	a	especificidade	da	alfabetização	numa	
dimensão	muito	ampla	o	que	nos	mostra	uma	simplificação	do	processo	de	ensino	da	tecnologia	da	escrita	
como	algo	que	se	aprende	em	contatos	com	diversos	textos	e	descarta	as	atividades	que	desenvolvem	as	
habilidades	relevantes,	pois	“ninguém	aprende	a	ler	e	escrever	se	não	aprender	as	relações	entre	fonemas	
e	grafemas	–	para	codificar	e	decodificar.	Isso	é	uma	parte	específica	do	processo	de	aprender	a	ler	e	a	
escrever.” (SOARES, 2003, p.17)

Sendo	assim,	é	necessário	ensinar	a	codificar	e	decodificar	e	este	ensino	não	precisa	estar	pautado	no	
mecanicismo, ele pode sim, ser perfeitamente sistematizado de maneira que a criança participe do processo 
ativamente.	Ser	uma	professora	construtivista	não	é	negar	o	direito	de	aprender	a	codificar	e	decodificar,	o	
que	é	preciso	é	ancorar	nossa	postura	em	saberes	que	nos	permite	trabalhar	a	especificidade	do	processo	de	
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alfabetização	numa	perspectiva	reflexiva,	interativa	e	lúdica	e	que	crie	situações	concretas	de	intervenção,	
de troca, de escuta e de aprendizagem.

Destacamos a resposta de uma professora municipal, que participa da pós graduação e também do Pnaic, 
que de forma emocionada registra no questionário e argumenta na roda de conversas a seguinte fala

Houve	uma	confusão	com	o	advento	da	Psicogênese	e	com	o	construtivismo,	porque	ambos	são	

teoria	de	aprendizagem	e	não	um	método.Perdeu-se	o	trabalho	com	a	especificidade	da	alfabeti-

zação , porque não temos um método e era dele a responsabilidade de desenvolver as práticas de 

alfabetização. Alfabetizar letrando é o caminho, nos ensina Magda Soares, mas para chegarmos 

a este ponto é necessário um trabalho intencional por parte do professor alfabetizador para que 

haja a consolidação do direito de aprendizagem da criança. Porque será que os professores não 

fazem? (Professora 8 da rede municipal, questionário aplicado em novembro de 2016).

O	discurso	da	professora	retrata	representações	positivas	em	relação	aos	estudos	realizados	em	sala	
de	aula	e	também	ao	Pnaic,	pois	ela	afirma	que	os	encontros	são	demarcados	pelas	discussões	e	práticas	
pautadas na construção do sistema de escrita alfabética (SEA).

Ao	defender	a	importância	dos	elementos	que	dizem	respeito	à	especificidade	da	alfabetização	Soares	
(2003)	afirma	que	a	aquisição	da	leitura	e	da	escrita	se	dá	por	duas	vias,	a	primeira	por	meio	da	aprendizagem	
de uma técnica, ao se referir a escrita e a segunda por meio de elementos técnicos.

Chamo a escrita de técnica, pois aprender a ler e a escrever envolve relacionar sons com letras, 

fonemas	com	grafemas,	para	codificar	ou	para	decodificar.	Envolve,	também,	aprender	a	segurar	

um	lápis,	aprender	que	se	escreve	de	cima	para	baixo	e	da	esquerda	para	a	direita;	enfim,	envolve	

uma série de aspectos que chamo de técnicos. (SOARES, 2003, p. 15)

Uma outra alfabetizadora faz um desabafo nas rodas de conversa, revelando a solidão que o professor 
vivencia na escola, podemos constatar em sua fala uma visão menos ingênua em relação aos problemas 
enfrentados com a aprendizagem das crianças no processo de alfabetização.

Fico	pensando	o	quanto	é	complexo	organizar	as	aulas	sem	poder	partilhar	com	verdade	as	

nossas	dúvidas	no	âmbito	escolar.	 (…)	é	muito	fácil	enfrentar	na	escola	a	equipe	pedagógica,	

alguns professores sabem o que fazer, mas onde estão os supervisores e gestores que não fazem 

parte dos nossos estudos e conversas? Ficam alheios a realidade da sala de aula! Por mais que 

saibamos,	precisamos	partilhar	a	nossa	dúvida	e	avaliar	se	realmente	estamos	fazendo	o	certo.	

(Professora	“12”	da	rede	municipal,	questionário	aplicado	em	novembro	de	2016).

Os professores alfabetizadores são os agentes responsáveis pela a sistematização do ensino e aprendizado 
da	linguagem	escrita	e	este,	tem	sido	um	dos	desafios	em	meio	a	tantas	propostas,	inovações	e	negações	
de	métodos.	É	 inegável	que	a	alfabetização	deva	considerar	as	questões	do	 letramento,	o	que	não	se	
pode	acontecer	é	a	diluição	do	conteúdo	de	ambos	e	a	sobreposição	de	conceitos,	ao	ponto	de	serem	
compreendidos como uma coisa só. Por isso, precisa-se cuidado, pois no discurso de se preocupar com o uso 
social da escrita, corre-se o risco de tomar o caminho da ingenuidade de se letrar alguém, pois o domínio da 
leitura e da escrita é condição para o letramento social na sociedade moderna.

Considerações finais

Há	mais	de	três	décadas	o	letramento	e	o	construtivismo	adentraram	as	escolas	brasileiras,	o	que	ocasionou	
sentimentos	de	estranhamentos,	desconfiança	e	de	grande	confusão	conceitual	que	traz	 implicações	na	
prática pedagógica e consequentemente na aprendizagem da leitura e da escrita de nossas crianças.
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A fusão entre os pressupostos da psicogênese da escrita com os do letramento, desencadearam 
um	esvaziamento	da	 reflexão	sobre	a	consciência	 fonológica	nas	práticas	pedagógica	dos	professores	
alfabetizadores.	O	uso	da	justificativa	que	o	processo	de	decodificação	e	codificação	da	língua	se	pertencem	
à mecanização do ensino tem tirado das crianças o direito do domínio de sua língua materna.

Os dados coletados demonstraram que o letramento tem um espaço relevante no cotidiano escolar e que 
as	professoras	e	acadêmicas	entendem	que	bastam	a	utilização	de	diferentes	gêneros	textuais	para	que	as	
crianças	estejam	inseridas	ativamente	nas	situações	práticas	de	leitura	e	escrita,	e	acabam	desconsiderando	
os aspectos linguísticos para a aprendizagem do sistema alfabético.

Observamos nos diálogos com grupos de estudantes de curso de graduação que participam do Subprojeto 
alfabetização e Letramento do Pibid e também de professoras de um curso de pós-graduação Lato Sensu, 
ofertado em um município do norte de minas, que o letramento tem um espaço relevante no cotidiano escolar 
e	que	as	professoras	utilizam	de	diferentes	gêneros	textuais	e	criam	situações	reais	para	que	as	crianças	
estejam	 inseridas	ativamente	nas	situações	práticas,	mas	muito	mais	como	ouvintes	e	em	participações	
artísticas do que no uso sistemático da leitura e da escrita.

Os relatos desses sujeitos colocam à mostra a diluição do processo de aquisição da base alfabética, no 
espaço da sala de aula, em função da predominância do letramento, em função das atividades sistemáticas 
inerentes ao aprendizado da técnica para o domínio do código da leitura e escrita.

O	fato	de	se	retomar	à	sistematização	do	ensino	no	processo	de	alfabetização	não	significa	voltar	às	
cartilhas,	mas	de	ressignificar	o	velho	diante	das	novas	proposições	que	as	demandas	sociais	exigem.	Essas	
demandas	 requerem	a	aprendizagem	tanto	das	capacidades	de	codificação	e	decodificação	como	das	
situações	contextualizadas	intermediadas	pela	escrita.

Os	desafios	da	alfabetização	consiste,	de	modo	geral,	do	entendimento	dos	processos	de	alfabetização	
e	letramento,	primeiramente	assegurando	a	apropriação	do	sistema	de	escrita	alfabética	e	ortográfica	em	
situações	de	práticas	sociais,	sem	desconsiderar	as	suas	especificidades	linguísticas.
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Resumo: O	texto	 tem	como	objetivo	 refletir	 sobre	a	 formação	de	professores	da	educação	básica,	 com	
destaca	ao	programa	de	formação	Pacto	Nacional	pela	Alfabetização	na	Idade	Certa	(Pnaic).	Contextualiza	
historicamente o percurso da formação de Professores especialmente na década de 2.000 a 2010, incidindo 
sobre a criação dos programas de formação continuada de Professores para a Alfabetização. Caracteriza e 
reflete	sobre	a	organização	da	formação	de	Professores	no	Pnaic	e	a	forma	de	acompanhamento	pedagógico	
dos	professores	no	estado	do	Amazonas.	Nesta	perspectiva,	 o	 texto	permite	 refletir	 sobre	o	 trabalho	
desenvolvido com os orientadores de estudo e professores alfabetizadores, por meio da formação continuada 
do	Pnaic	no	contexto	amazônico.
Palavras-chave: Formação de professor. Pnaic. Acompanhamento pedagógico.

A formação de professor: elementos históricos

A formação de professores surge como uma necessidade desde do século XVII, quando Comenius (1997, 
p.	55),	usa	a	expressão	“formar	o	homem”,	relacionando	a	formação	humana	com	a	ação	educadora.	Mas	foi	
após	a	Revolução	Francesa	(séc.	XIX),	que	a	formação	de	professores	se	configura	como	institucionalizada.

Depois da Independência do Brasil (1822), teve início a educação institucionalizada para a classe popular, 
sendo	de	responsabilidade	das	províncias	a	formação	de	professores	para	as	“escolas	de	primeiras	letras”	
(MOACYR, 1936, p.189).

Em 04 de abril de 1835 é publicado a Lei Provincial (Ato n. 10), decretando a criação da primeira Escola 
Normal para formação em Magistério para professores, na cidade de Niterói, capital da Província do Rio 
de Janeiro. Nesse momento, o Brasil estava seguindo as tendências mundiais em relação a formação de 
professores e demonstrava a preocupação com a melhoria da educação no país. O método de ensino adotado 
na época era o Método Lancaster,	de	ensino	mútuo,	que	tinha	como	objetivo	ensinar	o	maior	número	de	
alunos	usando	o	menor	número	de	recursos.	Com	base	no	panorama	da	formação	(inicial	e	continuada)	de	
professores	atual,	podemos	afirmar	que	ainda	existe	esse	tipo	de	política	nos	processos	de	formação,	um	
exemplo	disso	é	a	política	de	Educação	a	Distância	(EAD).

Durante o período Imperial do Brasil (1822-1889), as Escolas Normais viveram uma época de instabilidade, 
pois eram criadas e fechadas quase que automaticamente. Vindo a se consolidar como escolas de formação 
de	professores,	já	no	período	da	República	(TANURI,	2000).

Segundo	Saviani	(2005,	p.	13),	“o	advento	da	República	não	chegou	a	trazer	modificações	substantivas	no	
campo educativo, mas foi 1890 que aconteceu o primeiro momento decisivo da formação docente no Brasil, 
cujo o epicentro pode ser localizado na reforma da escola normal do Estado de São Paulo”. Essa reforma 
do	ensino	tinha	como	lema	“sem	professores	bem	preparados,	o	ensino	não	pode	ser	regenerador	e	eficaz”.	
Nota-se que a qualidade da educação, está também relacionada a qualidade da formação oferecida aos 
profissionais	docentes.	Não	existe	boa	educação	sem	boa	formação	docente.

Nesse momento, a reforma acontecia principalmente na questão curricular, a ênfase estava nos 
exercícios	práticos	de	ensino	em	detrimento	dos	conteúdos,	surgindo	assim,	a	escola-modelo,	que	visava	a	
experimentação	pedagógica.
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vimento de Tecnologia e Prestação de Serviços para a Rede Pública de Ensino/Cefort/Ufam. Email: luizcerquinho@gmail.com.
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Nos anos 30, emerge o processo de organização da área educacional do país, tinha como objetivo a 
profissionalização	da	atividade	docente.	Segundo	Saviani	(2005,	p.17),

As duas principais iniciativas nesse momento foram a criação do Instituto de Educação do Distrito 

Federal,	concebido	e	implantado	por	Anísio	Teixeira	em	1932	e	dirigido	por	Lourenço	Filho;	e	o	

Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 por Fernando de Azevedo. Ambos sob 

inspiração do ideário da Escola Nova.

Nas décadas de 1940 e 1950 evidenciamos certo descaso com as políticas e programas para a formação 
de professores bem como para com os diversos problemas enfrentados para o estabelecimento da 
educacional	brasileira.	Questões	como	ampliação	das	redes,	acesso,	analfabetismo	e	falta	de	estruturas	
físicas	das	escolas	são	constantes	e	irão	convergir	para	as	discussões	ocorridas	na	metade	dos	anos	de	
1960 e que culminarão com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases. Todavia, esta lei da educacional 
terá	 reduzida	 influencia,	uma	vez	que	 será	 superada	pelas	 legislações	que	 se	originarão	quando	do	
estabelecimento	do	Estado	de	Exceção,	definido	pela	Ditadura	Militar	instaurada	em	1964.	No	decorrer	dos	
anos	de	1960,	a	formação	de	professores	teve	várias	configurações,	com	base	nas	legislações	educacionais	
originadas	do	período	da	Ditadura	Militar	no	Brasil,	nº	5.540/68	da	Reforma	Universitária	e	Lei	nº	5.692/71	
que	reorganiza	a	Educação	Básica	de	1º.	e	2º.	Graus.

Até	chegar	a	atual	lei	de	educação	brasileira,	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	nº	9.394/96.	
A	LDB	estabeleceu	alterações	nos	cursos	de	formação	de	professores,	fixando	o	prazo	de	10	anos	para	que	
todos	os	professores	da	Educação	Básica	tenham	formação	em	nível	superior,	ao	final	da	década	da	educação.	
Os	artigos	62	e	63	dispõem:

Art. 62 – A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida	como	formação	mínima	para	o	exercício	do	magistério	na	educação	infantil	e	nas	qua-

tro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.

Art. 63 – Os Institutos Superiores de Educação manterão:

I.	 Cursos	formadores	de	profissionais	para	a	educação	básica,	inclusive	o	curso	normal	superior,	

destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental;

II. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que 

queiram se dedicar à educação básica;

III.	 Programas	de	educação	continuada	para	os	profissionais	de	educação	dos	diversos	níveis.

A	LDB/93.394/96	fixou	as	bases	da	política	de	formação	de	professores,	principalmente	no	que	tange	a	
formação inicial. Em decorrência da LDB/96, a primeira iniciativa em relação a formação de professores foi a 
criação de programa de formação inicial para os Professores que tinham apenas a formação em magistério 
no nível do Ensino Médio. No Amazonas destacar-se-ão dois programas, o PEFD – Programa Especial de 
Formação Docente, pela Universidade Federal do Amazonas/Ufam e o Proformar – Programa de Formação 
e	Valorização	de	Profissionais	de	Educação,	da	Universidade	Estadual	do	Amazonas/UEA.

Mas	foi	somente	na	década	de	2.000	a	2010	que	presenciamos	as	modificações	mais	visíveis	decorrentes	
da	nova	LDB,	identificando-se	diversos	investimentos	em	programas	e	legislações	pertinentes	a	formação	
de Professores e que abrangem os diversos níveis de organização da Educação Básica Brasileira, trazendo 
também	o	eixo	da	formação	do	Professor	Alfabetizador.

Em 2004 é criada a criada a Rede de Nacional de Formação Continuada de Professores, com objetivo de 
atender:
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À necessidade de articular a pesquisa, a produção acadêmica à formação dos educadores” [...] a 

finalidade	precípua	de	contribuir	com	a	qualidade	do	ensino	e	com	a	melhoria	do	aprendizado	

dos estudantes por meio de um amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos sistemas 

de	ensino	e	das	instituições	de	formação,	sobretudo,	as	universidades	públicas	e	comunitárias.	

(BRASIL, 2006).

Por meio da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, engendram-se as parcerias 
entre o Governo Federal, os Sistemas de Ensino Estaduais e Municipais com as Universidades Federais e 
Confessionais, as quais irão desempenhar nova função de articulação com as demandas dos processos de 
ensino e aprendizagem. No âmbito desta Rede destaca-se o Programa Pró-Letramento, o qual dirige o foco 
da	formação	para	as	questões	da	alfabetização,	do	letramento,	da	leitura	e	da	escrita	nos	anos	Iniciais	do	
Ensino Fundamental. Este programa se constituirá no embrião do Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa, formulado em 2012 com a participação de diversas universidades, inclusive a Universidade 
Federal do Amazonas, através da representação do Centro de Formação Continuada desta Universidade, 
o CEFORT – Centro de Formação, Desenvolvimento de Tecnologias e prestação de Serviços para as Redes 
Públicas	de	Ensino.

Mas	 foi	no	ano	2009,	com	o	Decreto	nº	6.755	que	 trata	sobre	a	Política	Nacional	de	Formação	dos	
Profissionais	do	Magistério	para	atuarem	na	Educação	Básica	e	fomenta	os	programas	de	formação	inicial	
e	continuada	para	professores,	é	que	fica	mais	evidente	os	marcos	da	política	de	formação	de	Professores,	
sendo	fixado	no	artigo	1º	do	decreto	sua	finalidade:

Art.	1º	Fica	instituída	a	Política	Nacional	de	Formação	de	Profissionais	do	Magistério	da	Educação	

Básica,	com	a	finalidade	de	organizar,	em	regime	de	colaboração	entre	a	União,	os	Estados,	o	

Distrito	Federal	e	os	Municípios,	a	formação	inicial	e	continuada	dos	profissionais	do	magistério	

para	as	redes	públicas	da	educação	básica.

O	decreto	deixa	claro,	a	necessidade	de	articulação	entre	as	instituições	de	ensino	superior	e	as	redes	de	
ensino	de	educação	básica,	por	meio	de	ações	formativas	orientadas	para	os	processos	efetivos	da	educação	
escolar, focando os processos de ensino e aprendizagem e a participação dos estudantes

De um lado, diversos autores salientam que a as políticas de formação de professores desenvolvidas ao 
longo	das	décadas	no	Brasil,	foram	políticas	que	buscavam	atender	as	exigências	do	mercado	econômico,	
do Estado Nação e da empregabilidade, visando a formação de competências pelo indivíduo. De outro, 
devemos	afirmar	que	estas	políticas	e	programas	irão	se	articular	as	demandas	efetivas	das	redes	de	ensino,	
considerando os diversos problemas de aprendizagem que incidem sobre a própria avaliação do rendimento 
escolar	em	nível	das	avaliações	em	larga	escala.	Como	sabemos	a	Alfabetização	e	a	Língua	Portuguesa	se	
constituem um dos marcos principais desta avaliação, juntamente com o componente curricular de Matemática.

Conforme	afirmam	Silva	Júnior	e	González	 (2001,	p.	27),	a	 formação	dos	Professores	 incidirá	sobre	a	
formação	dos	estudantes,	podendo	contribuir	para	a	mudança	do	contexto	social.

A alteração dos processos formativos incide nas práticas e nas possibilidades produzidas e reproduzidas 
pelos seres sociais num tempo e num espaço essencialmente histórico. Ao educador, ao ser humano que 
busca	transformar	sua	realidade	e	ao	transforma-la	modificar	a	prática	social,	cabe,	ente	outros	tantos,	um	
desafio	delineado	a	partir	da	opção,	ética,	ideológica,	política,	pedagógica	[...].

A perspectiva da década de 2.000 a 2.010 é de que as políticas de formação de professores inicial 

e	continuada,	estejam	conectadas	com	as	demandas	educacionais,	com	as	exigências	inovadoras	

sociais,	para	buscar	sanar	as	lacunas	de	formação	e	por	conseqüência	da	qualidade	dos	processos	

de formação ocorrida nas escolas da Educação Básica, considerando o professor como sujeito 

criativo e transformador.
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A Formação continuada como o marco distintivo

A maior inovação decorrente das políticas na década de 2.000 a 2010 se refere ao estabelecimento dos 
programas de formação continuada em todo o pais, através de novos agenciamentos institucionais os quais 
põem	em	relação	os	Sistemas	de	Ensino,	as	Escolas,	com	a	formação	efetivada	pelas	Universidades.	São	
novos	desenhos	metodológicos	e	tecnológicos	que	se	articulam	a	pesquisa	e	extensão	universitária	através	
da criação dos Centros de Formação dos Professores a partir de 2004.

Ao	considerar	os	objetivos	 inerentes	a	 formação	continuada	de	professores	podemos	afirmar	que	os	
mesmos estão interligados com os da formação inicial, pois no processo de aperfeiçoamentos dos professores, 
a relação entre teoria-prática continua em voga. Mas nesse outro nível de formação surgem também outras 
necessidades	que	são	estabelecidas	pelas	 relações	entre	profissional-profissão,	professor-identidade	e	
saberes-prática,	 como	enfatiza	Libâneo	 (2008,	p.	227),	 “a	 formação	continuada	é	o	prolongamento	da	
formação	inicial	visando	ao	aperfeiçoamento	profissional	teórico	e	prático	no	próprio	contexto	de	trabalho	
e ao desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla”.

Segundo	considerações	de	Carpim	(2014,	p.74),

[...] a formação continuada dos professores se faz primordial, pois aprimorar os saberes didáticos 

e pedagógicos com vista a adotar novas técnicas de ensino que privilegiem uma ação educativa 

inovadora	e	que	promovam	a	participação	ativa	dos	alunos	na	construção	de	novos	significados	

para	sua	vida	profissional	e	política	é	fundamental	para	a	consolidação	de	conhecimentos	que	

possam ser aplicados na realidade social, cultural e educacional dos discentes.

Por isso, a formação continuada é condição fundamental para a aprendizagem permanente e para o 
desenvolvimento	pessoal,	cultural	e	profissional	de	professores	e	deve	atender	as	reais	demandas	da	educação	
nacional e internacional.

Por	que	a	formação	continuada	é	importante	e	necessária?	Quais	contribuições	traz	para	a	melhoria	da	
educação	e	aprendizagem	dos	alunos?	Por	ser	identificada	como	formação	permanente,	podemos	afirmar	
que	é	na	formação	continuada	que	acontece	os	momentos	reflexivos	sobre	a	complexidade	educacional	e	
social,	a	valorização	e	as	trocas	de	experiências,	aquisição	e	entendimento	de	saberes	pertinente	a	profissão	
professor e sujeito social, e são motivados a melhorar suas práticas pedagógicas. É um momento de grande 
aprendizagem e necessário para todos os envolvidos.

Por	existir	um	cenário	educacional	complicado,	Libâneo	(2008,	p.	228),	destaca	que,

É	em	relação	a	essas	novas	e	difíceis	condições	de	exercício	da	profissão	que	a	formação	conti-

nuada	pode	possibilitar	a	reflexividade	e	a	mudança	nas	práticas	docentes,	ajudando	os	profes-

sores	a	tomarem	consciência	das	suas	dificuldades,	compreendendo-as	e	elaborando	formas	de	

enfrenta-las.

Colaborando com Libâneo, o Professor Bernard Charlot (2010, p. 91), sinaliza que uma das principais 
dificuldades	do	ser	professor	“é	defrontar-se	incessantemente	com	a	necessidade	de	decidir	imediatamente	
no dia a dia da sala de aula”, ou seja, o professor precisa de repertório teórico-prático para fazer as escolhas 
pedagógicas	corretas	e	para	tomar	as	melhores	decisões,	visando	a	aprendizagem	do	aluno,	em	um	curto	
espaço de tempo.

Podemos considerar que hoje vivemos um momento fértil, propício para o desenvolvimento do 
aperfeiçoamento da formação docente. O governo federal em articulação com estados, distrito federal e 
municípios	tem	implantado	e	implementado	políticas	públicas	educacionais	que	visam	capacitar	o	corpo	
docente, a gestão e a equipe pedagógico das escolas, com destaque para formação continuada de professores 
da educação básica.
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Com objetivo de assumir o papel de indutor na formulação e institucionalização de uma política nacional 
de formação continuada em estreita articulação e colaboração com os sistemas de educação e com as 
Universidades Federais, o Ministério da Educação (MEC), merece destaque a criação em 2004 da Rede 
Nacional de Formação Continuada de Professores, no sentido de contribuir para a melhoria da formação dos 
professores	e	Estudantes,	tendo	como	público-alvo	prioritário	os	professores	da	educação	básica	dos	sistemas	
públicos	de	educação.	Ao	longo	da	década	de	2.000	a	2010,	as	atividades	desta	Rede	irão	se	expandir	e	se	
diferenciar	em	todo	o	território	nacional,	incidindo	principalmente	sobre	aspectos	específicos	do	currículo,	
dos	conteúdos	e	das	metodologias	de	ensino	e	aprendizagem	nos	níveis	de	ensino	–	da	Educação	Infantil,	
Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

São	muitos	os	programas	articulados	e	desenvolvidos	neste	campo	os	quais	enfrentam	e	abrem	questões	
especificas	para	outros	estudos.	Através	da	REDE,	o	Ministério	da	Educação	visava	 também	alterações	
na	própria	educação	superior	do	pais,	 suscitando	mudanças	que	deveriam	compreender:	 “1.	Cursos	de	
graduação, compreendendo licenciaturas, bacharela dos e cursos superiores de tecnologia; 2. Programas de 
pós-graduação,	compreendendo	cursos	de	mestrado	e	doutorado;	3.	Programas	e	atividades	de	extensão;	 
4. Programas de formação continuada, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas 
instituições	de	educação	superior”

Do interior da Rede Nacional de Formação Continuada de Professores devemos destacar o investimento 
que incide diretamente sobre a temática deste artigo, ou seja, o agenciamento do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa/Pnaic. No interior da Rede Nacional foi engendrado um grupo de Universidades 
para	a	atuação	especifica	na	área	da	linguagem	e	alfabetização.	As	Universidades	são	Universidade	Federal	
de Minas Gerais, Federal de Pernambuco, Unicamp

Destacamos ainda que em 2007, a União por meio do Ministério da Educação, lançou o Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação, visando a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito da melhoria 
da qualidade da educação básica, com 28 diretrizes emanadas do primeiro Plano Nacional de Educação 
(PNE 2001-2011). Para atender a esse planejamento estratégico, o Ministério da Educação, fomentou política 
de formação de professores, por meio de diversos programas: Programa Gestão da Aprendizagem Escolar 
(Gestar), programa de formação continuada de professores para a melhoria da qualidade de aprendizagem 
da leitura/escrita e matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental (Pró-Letramento) e o programa 
de formação continuada para professores do ciclo de alfabetização (Pnaic), entre outros.

Pnaic: uma política de formação de professores

O Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), instituído pela Portaria Ministerial 
867/2012,	surge	como	uma	política	pública	que	visa	assegurar	que	todas	as	crianças	estejam	alfabetizadas	
até	os	oito	anos	de	idade,	ao	final	do	3º	ano	do	Ensino	Fundamental,	e	que	traz	como	eixo	fundamental,	a	
formação	continuada	de	professores	do	Ciclo	de	Alfabetização	(1º	2º	e	3º	anos).

O Pnaic tem como bases legais a Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBN_1996, que em 
seu	artigo	32	que	trata	do	Ensino	Fundamental,	parágrafo	1º	afirma	que	os	sistemas	de	ensino	podem	se	
organizar em ciclo de aprendizagem. Com a Lei 11.274_2006 que amplia o Ensino Fundamental para nove 
anos, com a matrícula de crianças de seis anos de idade nos sistemas de ensino estadual e municipal. A 
Resolução	CNE_07/2010	que	fixa	as	Diretrizes	Nacionais	para	o	Ensino	Fundamental	de	nove	anos,	em	
seu	artigo	30,	parágrafo	1º,	no	qual	é	defino	o	ciclo	de	aprendizagem,	o	bloco	pedagógico,	considerando	
os três primeiros anos do Ensino Fundamental como um ciclo não passível de interrupção, voltado para 
ampliação das oportunidades de aprendizagem dos alunos de 6-8 anos de idade. Com a aprovação da 
Lei do Plano Nacional de Educação/PNE – 2014, e por consequência, dos planos subnacionais (estadual e 
municipal),	destacamos	a	Meta	5:	alfabetizar	todas	as	crianças,	no	máximo,	até	o	final	do	3º	(terceiro)	ano	
do Ensino Fundamental.
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O	Pnaic	foi	organizado	em	quatro	eixos	de	atuação:
 1. Formação continuada de professores alfabetizadores;
 2. Material didático (jogos educativos e acervos literários).
 3. Avaliação em larga escala (ANA e Provinha Brasil); e
	 4.	 Gestão,	mobilização	e	controle	social	(gerenciamento	governamentais	e	monitoramento	das	ações	do	

Pnaic).
Tendo a formação continuada de professores alfabetizadores, como carro chefe para a efetivação das 

ideias	e	concepções	de	alfabetização	na	perspectiva	do	letramento.

O Pnaic e o processo de alfabetização

A concepção adotada no âmbito do Pnaic é a da Alfabetização na perspectiva do Letramento.  
Ou seja, entende-se e defende-se que é preciso que a criança domine o Sistema de Escrita Alfabé-
tica,	mas	que	também	desenvolva	habilidades	de	fazer	uso	desse	sistema	em	diversos	situações	
comunicativas, com autonomia. (BRASIL, 2015, p. 21).

O	Ministério	da	Educação	(MEC),	“concebe	como	que	estar	alfabetizado	significa	ser	capaz	de	interagir	
por	meio	de	textos	escritos	em	diferentes	situações,	significa	ler	e	produzir	textos	para	atender	a	diferentes	
propósitos”. (BRASIL. Caderno de Apresentação Ano 3, 2015, p. 19).

As	principais	 ideias	dos	cadernos	de	 formação	do	Ano	1	do	programa	era	discutir	e	 refletir	com	os	
professores alfabetizadores sobre a importância do diagnóstico das turmas de alfabetização e da avaliação 
com base em critérios, traziam os direitos de aprendizagem que devem ser introduzidos, aprofundados e 
consolidados em cada ano do Ciclo de Alfabetização pelas crianças, destacavam a organização do trabalho 
pedagógica	 (planejamento,	projetos	e	sequencias	didáticas),	o	 trabalho	com	os	gêneros	 textuais	e	orais	
na alfabetização de crianças, ludicidade em sala de aula, com o apoio dos acervos de jogos educativos e 
literatura	infantil,	além	da	preparação	do	ambiente	alfabetizador,	estimulante,	desafiador	e	significativo	para	
as crianças de 6 a 8 anos de idade.

No segundo ano do Pnaic, 2014, o foco da formação estava na Alfabetização Matemática na perspectiva 
do Letramento, com carga horária de 160 horas, na qual seria estabelecido um diálogo com a história da 
matemática, com os conhecimentos das outras áreas curriculares e com as práticas sociais matemáticas. 
Destaque para o caderno de jogos matemáticos.

O caderno de Apresentação do Ano 2 (2014), destaca a importância da Alfabetização Matemática na 
perspectiva	do	letramento,	e	afirma	que	é	necessária	porque,

Com efeito, os modos de organização, de descrição, de apreciação e de análise do mundo adotados 
em	grande	parte	das	situações	que	vivenciamos	são	marcados	pelos	processos	e	pelos	recursos	
de	quantificação,	de	ordenação,	de	mediação	e	de	organização	dos	espaços	e	das	formas	que	
os	grupos	sociais	desenvolvem.	Assim,	a	compreensão	dos	textos	que	lemos	e	a	eficiência	dos	
textos	que	escrevemos	dependem	também	dos	conhecimentos	que	vamos	desenvolvendo	sobre	
os	processos,	os	recursos,	as	representações	e	os	critérios	adotados	para	quantificar	e	operar	
com quantidades, para medir e ordenar, para orientar-se no espaço e organizá-lo, para apreciar, 
classificar,	combinar	e	utilizar	as	formas.	(BRASIL.	2014,	p.	29)

Ainda no segundo ano do Pnaic, teve a continuidade dos estudos de Linguagem como forma de reforçar 
os temas sobre Alfabetização na perspectiva do letramento trabalhados no ano 1.

O ano de 2015, o terceiro ano de formação continuada do programa Pnaic, foi priorizado a 
Interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, foram 10 cadernos de estudos que retomavam os 
temas dos anos de 2013 e 2014, e ampliavam os conhecimentos das diversas áreas por meio da integração 
dos	saberes,	como	os	cadernos	específicos	para	as	Ciências	Naturais,	Ciências	Humanas	e	a	Arte	no	Ciclo	de	
Alfabetização.
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A formação continuada Pnaic no Amazonas

No estado do Amazonas, a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) foi a responsável de organizar e 
executar	o	primeiro	eixo	de	atuação	do	Pnaic,	a	formação	continuada	para	os	orientadores	de	estudo.	Nessa	
instituição pude atuar como formadora do programa nos anos de 2013, 2014 e 2015, desenvolvendo formação 
com 25 os orientadores de estudo do interior do estado do Amazonas, municípios de Maués e Parintins.

As	formações	aconteciam	dentro	da	seguinte	organização,	os	formadores	da	IES	realizavam	a	formação	
presencial com os orientadores de estudos, que em sua maioria eram assessores pedagógicos das secretarias 
de	educação	do	estado	e	municípios.	Por	sua	vez,	os	orientadores	de	estudo	desenvolviam	as	formações	em	
seus municípios para os professores alfabetizadores, ou seja, os professores que estavam atuando no Ciclo 
de	Alfabetização	(1º,	2º	e	3º	ano)	do	Ensino	Fundamental.

Como formadora do Pnaic, tive a oportunidade de realizar algumas visitas técnicas de acompanhamento 
do	programa	nos	municípios	de	Maués	e	Parintins/AM,	nessas	ocasiões,	constatei	que	o	 trabalho	estava	
sendo	realizado	satisfatoriamente,	apesar	de	algumas	dificuldades	de	logísticas	e	gerenciais,	e	que	ações	
do programa estavam tendo aceitação pela maior dos professores participantes e as atividades propostas 
estavam sendo realizadas com as turmas do Ciclo de Alfabetização.

O acompanhamento pedagógico do programa

A formação continuada do Pnaic, estabelece uma relação de natureza pedagógica, tecnológica, 
interinstitucionais e interpessoais entre os atores envolvidos.

Para o acompanhamento pedagógico do programa o MEC disponibilizou o Sistema de monitoramento 
Sispacto, destinado a apoiar as redes e a assegurar a implementação de diferentes etapas do Pacto. Pelo 
Sispacto	era	realizado	as	avaliações	dos	orientadores	de	estudo	e	professores	alfabetizadores,	ao	final	de	
cada formação, no sistema eram registrados a frequência e a nota das atividades realizadas por eles.

A coordenação institucional do Pnaic/Ufam, considerou que para fazer o acompanhamento pedagógico 
dos municípios do Amazonas atendidos pelo programa precisa criar uma ferramenta que permitisse monitorar 
as	ações	pedagógicas	dos	orientadores	de	estudo	e	professores	alfabetizadores	em	seus	locais	de	atuação,	
para isso elaborou e organizou o acompanhamento pedagógico do programa por meio do Ambiente Virtual 
de	Aprendizagem	(AVA),	“o	AVA	se	tornou	muito	popular	por	ser	um	software	livre	e	também	por	ser	intuitivo,	
com uma interface de fácil navegabilidade. Suas ferramentas permitem uma interação mais dinâmica entre 
os	usuários,	criando	assim	uma	atmosfera	colaborativa”.	(FIALHO	e	THOMÉ,	2015,	p.33).	Sendo	um	suporte	
para realização das atividades dos encontros formativos.

Para cada encontro de formação foi criada uma sala ambiente, onde os orientadores de estudo tinham 
o	acesso	ao	conteúdo	da	 formação,	 realizavam	as	atividades	do	curso	e	 interagiam	com	os	colegas	de	
sua	turma	e	de	outras	turmas,	fortalecendo	assim	a	troca	de	experiências,	além	disso,	era	possível	postar	
o planejamento e os relatórios da formação, fotos e os relatórios dos assessoramentos realizados pelos 
orientadores de estudo à escola.

Este sistema de monitoramento da aprendizagem contribuiu para entender ainda mais como a formação 
continuada acontecia nos municípios atendidos pelo programa, possibilitou ao formador da IES, o acesso as 
atividades que os orientadores de estudo realizavam junto aos professores alfabetizadores, tornou-se uma 
ferramenta	significativa	de	acompanhamento	das	ações	do	Pnaic	nos	municípios,	por	meio	da	comunicação,	
avaliação e disponibilidade de materiais didáticos.

Considerações finais

Ao	consideramos	os	princípios	gerais	do	programa,	que	são:	o	de	prática	da	reflexividade,	mobilização	
dos	saberes	docentes,	constituição	da	 identidade	profissional,	 socialização,	engajamento	e	colaboração,	
reforçamos a importância desse programa para a formação continuada de professores alfabetizadores.
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As	reflexões	e	ponderações	feitas	no	decorrer	do	texto	destacaram	a	necessidade	de	formação	continuada	
de professor e acompanhamento pedagógico, como forma de garantir a qualidade dos processos educativos 
no Ciclo de Alfabetização.

Nesta perspectiva, podemos considerar que a formação de professores é importante para o 
desenvolvimento da educação brasileira, desde que atenda suas reais demandas e acompanhe os avanços 
científico	e	tecnológico,	as	inovações	pedagógicas,	as	diversidades	dos	alunos	e	do	professor	enquanto	ser	
profissional	e	social.
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Resumo: Este	artigo	tem	como	objetivo	apresentar	relato	de	experiência	relacionado	à	formação	docente,	
abordando	concepções	sobre	a	avaliação	do	processo	ensino-aprendizagem	na	perspectiva	da	garantia	dos	
direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização. Para tanto se considerou o material de estudo do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic, ministrado no Polo da cidade de Fortaleza, estado do 
Ceará e o acompanhamento pedagógico proposto pelo pacto. Teve como parâmetro o modelo avaliativo 
estabelecido	nos	mecanismos	legais	e	institucionais	que	propõem	nova	ação	pedagógica	subsidiada	pela	prática	
de avaliação numa perspectiva processual e sistêmica, tendo como ponto de partida a avaliação diagnóstica. 
Esperamos	que	o	presente	artigo	subsidie	a	elaboração	de	políticas	educacionais	na	tomada	de	decisões	e	na	
escolha	de	recursos	e	planejamento	participativo,	priorizando	ações	educativas	que	busquem,	além	do	acesso,	
a permanência dos alunos na escola por oferecer aos aprendizes educação de qualidade.
Palavras-chave: Avaliação. Alfabetização. Ação pedagógica.

Introdução

Avaliação educacional é um tema que desde o início do século XX tem sido discutido e pesquisado por 
vários teóricos, dentre eles: Perrenoud (1999), Viana (2000) e Luckesi (2011).

Ao	se	referir	à	avaliação	Viana,	afirma:

A avaliação vai ter um papel importante na crítica para a transformação da escola, de seus currí-

culos e de seus programas, o que ocorreu mais visivelmente nos países do Primeiro Mundo (vide, 

por	exemplo,	os	relatórios	da	Fundação	Nuffield,	na	Inglaterra)	e	que	vem	ocorrendo	em	ritmo	

retardado	nos	chamados	países	emergentes	(Brasil,	por	exemplo).(VIANA,	2000,	p.23)

Inicialmente,	as	questões	filosóficas	e	políticas	que	permeiam	o	processo	ensino-aprendizagem,	 tais	
como:	o	contexto	social	em	que	a	escola	se	encontra	inserida,	o	currículo,	seu	projeto	pedagógico,	a	prática	
pedagógica dos educadores e a situação do educando, não só no que diz respeito ao aspecto cognitivo, 
mas também ao afetivo, social e cultural não eram considerados. Preocupavam-se somente em aprimorar 
os	instrumentais	de	avaliação	que	favorecessem	a	classificação	do	educando	sem	averiguar	as	causas	do	
sucesso ou do fracasso escolar. Segundo Luckesi (2011), o sistema de ensino está interessado nos percentuais 
de aprovação/reprovação do total dos educandos.

O	sistema	de	avaliação	aplicado	na	educação	tradicional	tinha	como	finalidade	classificar	o	educando	
como	um	ser	“capaz”	ou	“incapaz”	de	assimilar	determinados	conteúdos,	na	maioria	das	vezes,	conteúdos	
esses desvinculados de sua realidade. Portanto, sua aplicação começou a ser questionada por Luckesi (2011), 
que	desde	1968	vem	denunciando	o	processo	de	exclusão	que	a	prática	da	aprendizagem	escolar	exercita,	
sendo considerada uma das causas do fracasso escolar, repetência e evasão.

Na	década	de	90	iniciou-se	a	aplicação	de	avaliações	de	larga	escala,	que	por	amostragem	passaram	a	
orientar	as	Políticas	Educacionais	e	os	órgãos	gestores	das	mesmas.	A	avaliação	externa	pode	ser	nacional	e	
regional.	No	entanto,	a	avaliação	regional	avalia	o	universo	inteiro	de	uma	Rede	de	Ensino,	dando	informações	
sobre	o	desempenho	dos	alunos	de	um	sistema	provocando	reflexões	dos	envolvidos	no	processo	educacional	
acerca	dos	problemas	de	ensino	e	aprendizagem,	subsidiando	assim,	a	tomada	de	decisões	sobre	a	melhoria	
na	qualidade	da	educação.	Libâneo,	afirma:
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A	avaliação	externa	a	nível	 regional	é	melhor	porque	as	escolas	participam	diretamente	do	

processo avaliativo e usufrui diretamente dos resultados obtidos. SAEB e ENEM tem uma limi-

tação: trabalham com amostras o que não leva as escolas a usufruírem dos dados que coletam 

(LIBÂNEO, 2013, p. 208).

A avaliação proposta pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1997), pretende superar 
a concepção tradicional de avaliação, compreendendo-a como parte integrante e intrínseca do processo 
educacional. É contraposta à avaliação tradicional, que é considerada restrita ao julgamento sobre sucessos 
ou	fracassos	do	aluno.	Na	perspectiva	do	documento	a	avaliação	é	um	conjunto	de	atuações	com	a	função	
de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica.

Para	superar	essa	visão	classificatória	e	chegar	a	uma	avaliação	que	favoreça	o	feedback	ação-reflexão-
ação, faz-se necessário analisar os propósitos atribuídos à avaliação educacional considerando os três 
momentos	básicos:	princípio,	meio	e	fim.	O	referido	documento	pretende	ressaltar	reflexões	sobre	questões	
relacionadas à prática de avaliação do ensino e da aprendizagem tendo em vista a garantia dos direitos de 
aprendizagem no ciclo de alfabetização de modo a contribuir para a efetivação de uma prática avaliativa 
que	possibilite	a	melhoria	da	práxis	pedagógica	realizada	pelos	professores	alfabetizadores	que	passaram	
pela formação continuada do Pnaic, polo de Fortaleza durante o ano letivo de 2013 e 2014.

O	procedimento	metodológico	para	a	realização	desse	artigo	consistiu	em	uma	pesquisa	bibliográfica,	
além do acompanhamento in lócus na Escola Padre Antônio Monteiro da Cruz, Distrito V. Fortaleza, Ceará. 
Acompanhamento	esse	proposto	pelo	Pnaic,	durante	a	formação,	iniciada	em	2013.	A	professora	do	3º	ano	da	
referida	escola,	no	momento	de	socialização	das	experiências	exitosas	proposta	pela	formação,	compartilhou	
sua	experiência	com	relação	à	mudança	ocorrida	na	sua	prática	docente	no	que	diz	respeito	à	avaliação	do	
ensino e da aprendizagem.

Avaliação do ensino-aprendizagem: avaliação diagnóstica,  
avaliação formativa, avaliação somativa

A avaliação como redimensionadora da prática pedagógica considera que, não apenas os estudantes 
são avaliados, mas também o professor, a escola, e o sistema educacional. Partindo desse pressuposto, a 
avaliação possui um caráter pedagógico e político. Pedagógico porque revela a realidade da qualidade 
do ensino, mostrando se os resultados esperados foram alcançados, possibilitando uma ação interventiva 
de modo a incluir no processo aqueles que não aprenderam, sendo assim ela é inclusiva, enquanto que os 
exames	são	seletivos.

Quanto	ao	caráter	político,	em	parceria	com	outras	instituições	sociais	ela	possibilita	a	igualdade	social.	
Para	tanto	é	necessário	garantir	que	todos	os	estudantes	aprendam,	a	fim	de	exercer	sua	cidadania	de	forma	
consciente. Nesta perspectiva a avaliação possibilita a democratização do ensino e da sociedade.

Para Luckesi (2011), a avaliação da aprendizagem é uma prática de investigação do professor, cujo 
sentido é intervir na busca dos melhores resultados do processo de aprendizagem dos educandos em sala 
de	aula.	Em	seu	conceito,	afirma	que	a	avaliação	é	um	juízo	de	qualidade	sobre	dados	relevantes	para	uma	
tomada de decisão.

A avaliação diagnóstica mostra a realidade da qualidade em que se encontra o processo ensino-
aprendizagem,	partindo-se	dessa	realidade	toma-se	decisões	tendo	em	vista	a	melhoria	das	ações	pedagógicas.

A	avaliação	formativa	exerce	a	função	de	controle	da	qualidade	da	aprendizagem.	Durante	cada	aula	
ministrada	há	o	acompanhamento	do	desempenho	do	educando	com	a	finalidade	de	obter	não	só	informações	
sobre o rendimento escolar, mas também investiga como o aluno aprende. De maneira que com esses 
elementos torna-se possível o replanejamento das metodologias de ensino, a elaboração e aplicação de 
atividades de intervenção. Neste aspecto a avaliação da aprendizagem é ampla e abrangente, contempla todos 
os	segmentos	envolvidos	no	processo,	desde	as	ações	pedagógicas	até	os	sujeitos	e	as	instituições	educacionais.
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Para Perrenoud (1999), é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver, que 
participa da regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. Nesse 
sentido, a avaliação formativa, implica em mudanças tanto na aprendizagem, quanto nas práticas de ensino.

A	avaliação	formativa	ultrapassa	a	função	classificatória	e	aponta	novos	rumos	para	a	educação	visando	
à	garantia	dos	direitos	de	aprendizagem	em	cada	ano	que	compõe	o	ciclo	de	alfabetização.

Quanto	à	avaliação	somativa,	ela	 tem	como	 função	expressar	os	 resultados	da	aprendizagem	dos	
educandos,	através	de	 registros	em	momentos	específicos	da	ação	pedagógica.	Esses	 registros	 sendo	
realizados,	 considerando	a	avaliação	diagnóstica	e	a	 formativa	não	classificam	o	educando	em	capaz	
ou incapaz, mas torna-se um instrumento norteador da ação pedagógica para encaminhá-los a novas 
aprendizagens tendo em vista o seu crescimento na perspectiva da inclusão social.

O direito à Educação Básica é garantido a todos os brasileiros e, segundo prevê a Lei 9.394(Art. 22), que 
estabelece	as	diretrizes	e	bases	da	educação	nacional,	“tem	por	finalidade	desenvolver	o	educando,	assegurar-
lhe	a	formação	comum	indispensável	para	o	exercício	da	cidadania	e	fornecer-lhe	meios	para	progredir	no	
trabalho e em estudos posteriores”.

Referendando	o	que	dispõe	na	citada	lei,	os	artigos.	32,	33,	34	e	35	da	Resolução	Nº	7	de	14	de	dezembro	
de	2010,	do	Conselho	Nacional	de	Educação/	Câmara	de	Educação	Básica	fixa	diretrizes	curriculares	nacionais	
para o ensino fundamental de 09 anos, em que se tratando da avaliação como parte integrante do currículo. 
Em seu artigo 32 redimensiona a ação pedagógica que deve:

I – assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, cumulativa e 

diagnóstica,	 com	vistas	 a:	 a)	 identificar	potencialidades	 e	dificuldades	de	aprendizagem	

e	detectar	problemas	de	ensino;	b)	 subsidiar	decisões	 sobre	a	utilização	de	estratégias	e	

abordagens	de	acordo	com	as	necessidades	dos	alunos,	criar	condições	de	intervir	de	modo	

imediato	e	a	mais	longo	prazo	para	sanar	dificuldades	e	redirecionar	o	trabalho	docente;	c)	

manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; d)reconhecer o direito do aluno 

e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias superiores à escola, 

revendo	procedimentos	sempre	que	as	reivindicações	forem	procedentes.	II	–	utilizar	vários	

instrumentos	e	procedimentos,	 tais	como	a	observação,	o	 registro	descritivo	e	 reflexivo,	os	

trabalhos	individuais	e	coletivos,	os	portfólios,	exercícios,	provas,	questionários,	dentre	outros,	

tendo	em	conta	a	sua	adequação	à	faixa	etária	e	às	características	de	desenvolvimento	do	

educando; III – fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre 

os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas 

finais,	tal	com	determina	a	alínea	“a”	do	inciso	V	do	art.	24	da	Lei	nº	9.394/96;	IV	–	assegurar	

tempos	e	espaços	diversos	para	que	os	alunos	com	menor	rendimento	tenham	condições	de	

ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; V – prover, obrigatoriamente, períodos de 

recuperação,	de	preferência	paralelos	ao	período	letivo,	como	determina	a	Lei	nº	9.394/96;	VI	

–	assegurar	tempos	e	espaços	de	reposição	dos	conteúdos	curriculares,	ao	longo	do	ano	letivo,	

aos	alunos	com	frequência	insuficiente,	evitando,	sempre	que	possível,	a	retenção	por	faltas;	

VII – possibilitar a aceleração de estudos para os alunos com defasagem idade-série. Art. 33 

Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão articulados às 

avaliações	realizadas	em	nível	nacional	e	às	congêneres	nos	diferentes	Estados	e	Municípios,	

criadas com o objetivo de subsidiar os sistemas de ensino e as escolas nos esforços de melhoria 

da	qualidade	da	educação	e	da	aprendizagem	dos	alunos.	§	1º	A	análise	do	rendimento	dos	

alunos	com	base	nos	indicadores	produzidos	por	essas	avaliações	deve	auxiliar	os	sistemas	

de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as práticas educativas com vistas ao 

alcance	de	melhores	resultados.	§	2º	A	avaliação	externa	do	rendimento	dos	alunos	refere-se	

apenas a uma parcela restrita do que é trabalhado nas escolas, de sorte que as referências 

para o currículo devem continuar sendo as contidas nas propostas político-pedagógicas das 
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escolas,	articuladas	às	orientações	e	propostas	curriculares	dos	sistemas,	sem	reduzir	os	seus	

propósitos ao que é avaliado pelos testes de larga escala. Art. 34 Os sistemas, as redes de ensino 

e	os	projetos	político-pedagógicos	das	escolas	devem	expressar	com	clareza	o	que	é	esperado	

dos alunos em relação à sua aprendizagem. Art. 35 Os resultados de aprendizagem dos alunos 

devem ser aliados à avaliação das escolas e de seus professores, tendo em conta os parâmetros 

de referência dos insumos básicos necessários à educação de qualidade para todos nesta etapa 

da educação e respectivo custo aluno-qualidade inicial (CAQi), consideradas inclusive as suas 

modalidades e as formas diferenciadas de atendimento como a Educação do Campo, a Educação 

Escolar Indígena, a Educação Escolar Quilombola e as escolas de tempo integral. Parágrafo 

único.	A	melhoria	dos	resultados	de	aprendizagem	dos	alunos	e	da	qualidade	da	educação	

obriga:	I	–	os	sistemas	de	ensino	a	incrementarem	os	dispositivos	da	carreira	e	de	condições	de	

exercício	e	valorização	do	magistério	e	dos	demais	profissionais	da	educação	e	a	oferecerem	os	

recursos	e	apoios	que	demandam	as	escolas	e	seus	profissionais	para	melhorar	a	sua	atuação;

II – as escolas a uma apreciação mais ampla das oportunidades educativas por elas oferecidas 

aos educandos, reforçando a sua responsabilidade de propiciar renovadas oportunidades e 

incentivos	aos	que	delas	mais	necessitem	(RESOLUÇÃO	Nº	7	DO	CONSELHO	NACIONAL	DE	

EDUCAÇÃO/ CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2010).

Desse modo, a escola é obrigatória para as crianças e tem papel relevante em sua formação para agir na 
sociedade e para participar ativamente das diferentes esferas sociais.

A	partir	da	 reflexão	 relacionada	ao	que	propõem	os	documentos	oficiais	e	da	análise	das	práticas	
educativas	presentes	nas	escolas,	percebemos	durante	as	formações	propostas	pelo	Pnaic	mudanças	com	
relação	ao	processo	de	avaliação.	Anteriormente,	a	prática	avaliativa	apresentava	aspectos	classificatórios,	e	
não	se	tomava	nenhuma	decisão	quanto	aos	resultados	apresentados.	As	formações	propiciaram	mudanças	
relevantes na prática pedagógica do professor, pois durante os estudos sobre avaliação, aprofundamos 
análises	acerca	da	avaliação	diagnóstica,	formativa	e	somativa,	os	gráficos	com	resultados	da	aprendizagem	
dos educandos foram analisados por escola.

Embora não fosse uma prática de toda a rede de ensino, alguns professores, juntamente com a gestão da 
escola já vinham analisando os resultados e propondo atividades pedagógicas de intervenção. Constatamos 
essas	mudanças	durante	a	socialização	de	experiências	exitosas	realizadas	durante	as	formações.	Embora	
a	 SME-	 Secretaria	Municipal	de	 Fortaleza	disponibilizasse	em	 seus	documentos	as	orientações	que	
contemplassem a avaliação diagnóstica, formativa e somativa muitos professores ainda apresentavam 
dificuldades	em	utilizar	os	instrumentais	a	favor	da	aprendizagem	das	crianças.

Dentre	os	professores	Alfabetizadores	do	3º	ano,	destacou-se	uma	professora	que	atuava	em	uma	
escola que apresentou resultados consideráveis. A formação além de propor momentos de estudo também 
promoveu um acompanhamento da prática pedagógica dos professores. Nessa oportunidade, observamos in 
lócus	a	quebra	de	paradigma	com	relação	à	concepção	de	avaliação.	As	inquietações,	quanto	aos	resultados	
apresentados,	tem	provocado	reflexões	e	tomada	de	decisões	significativas	no	fazer	pedagógico.	O	grupo	
gestor, numa visão colegiada e participativa, juntamente com o corpo docente e famílias dos educandos tem 
refletido	sobre	a	importância	da	aprendizagem	das	crianças,	planejando	ações,	estabelecendo	metas	com	
vistas à qualidade do ensino e consequentemente a aprendizagem dos alunos e alunas.

Resultados e implicações da formação continuada na prática docente

Partindo	do	princípio	de	que	os	professores	trazem	para	as	formações	conhecimentos	relevantes,	resultado	
de	sua	formação	inicial,	da	própria	prática	docente,	do	contexto	em	que	estão	inseridos	e	a	partir	de	suas	
relações	sociais,	o	eixo	de	formação	continuada	não	desconsidera	esses	conhecimentos.	Ao	discorrer	sobre	
a formação docente, Tardif, comenta:
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[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de transmissão dos conhe-

cimentos já constituídos. Sua prática integra diferentes saberes, com os quais o corpo docente 

mantém	diferentes	relações.	Pode-se	definir	o	saber	docente	como	um	saber	plural,	formado	pelo	

amálgama,	mais	ou	menos	coerente,	de	saberes	oriundos	da	formação	profissional	e	de	saberes	

disciplinares,	curriculares	e	experiênciais	[...]	(TARDIF,	2014,	p.	36).

No momento da avaliação da formação, os professores manifestavam a sua satisfação ao se sentirem 
valorizados	como	profissionais	e	 sujeitos	da	sua	história.	Formador	e	 formando	caminhavam	 juntos	na	
construção do conhecimento, viabilizando uma nova prática.

Ao chegarmos à escola para realização do acompanhamento pedagógico éramos sempre recebidas com 
alegria, fato que nos faz acreditar na maturidade dos formandos que foram sensíveis a vivenciar essa relação 
de parceria. Os laços fortalecidos foram cruciais para a efetivação do acompanhamento, assim podemos 
constatar que os conhecimentos proporcionados pela formação estavam subsidiando a prática docente. 
Durante a visita à escola Padre Antônio Monteiro da Cruz, Distrito V. Fortaleza, Ceará. a professora Geyza 
de	Sá,	do	3º	ano	relata	o	seguinte:

Imagem – Relato

“Conheci	o	Pnaic	no	segundo	semestre	de	2013,	através	da	Formação	Continuada	para	Professores	
Alfabetizadores	do	3º	ano	e	fiquei	ansiosa	para	trabalhar	com	o	material	estruturado	em	sala,	com	
os meus alunos. O que me chamou atenção foram as atividades propostas do material, que além 
de desenvolverem as habilidades de leitura, escrita e compreensão leitora, permitiam observar o 
desenvolvimento individual e coletivo da turma, favorecendo o que eu, enquanto professora acho  
mais difícil no processo ensino-aprendizagem, que é a AVALIAÇÃO.

As	sugestões	de	rotina,	adequadas	à	realidade	da	sala,	serviram	como	instrumento	de	avaliação,	
no que se refere à atenção que os alunos tem, quando a rotina é alterada, desenvolvendo assim a 
percepção de cada um.

A Formação Pnaic de matemática, por sua vez, também oportunizou a participação de um aluno 
com	deficiência	intelectual	em	quase	todas	as	atividades	propostas,	tanto	em	grupo	como	individual,	
havendo assim a inclusão deste, onde pude avaliar sua aprendizagem. Os jogos matemáticos 
apresentados na formação foram de grande valia na avaliação dos conhecimentos.

Por que o Pnaic induz à prática dos registros acerca da evolução/ retrocesso no processo de 
aprendizagem dos alunos?

Porque	“os	registros	auxiliam	no	momento	da	avaliação	que	é	contínua	e	processual”.

A	partir	do	exposto	constata-se	que	a	formação	favoreceu	a	melhoria	da	prática	docente	com	relação	
à concepção e ao processo de avaliação do ensino e da aprendizagem posta em prática pelos docentes. 
Percebe-se que a avaliação do ensino e aprendizagem assume um caráter sistêmico e processual, pois 
possibilita	um	olhar	 individualizado	sobre	a	aprendizagem	de	cada	educando	e	provoca	alterações	em	
relação às práticas desenvolvidas em sala de aula.

Considerações finais

Através do acompanhamento pedagógico realizado pelos orientadores de estudo aos professores 
alfabetizadores	verificou-se	a	compreensão	dos	docentes	em	relação	à	avaliação	processual	e	sistêmica	
– colocada como importante ferramenta no processo ensino aprendizagem subsidiando a elaboração e 
execução	de	intervenções	significativas,	respeitando	a	heterogeneidade	e	o	ritmo	de	aprendizagem	de	cada	
aluno.	Propiciando	a	exploração	de	conteúdos	que	precisavam	ser	consolidados,	e	utilização	de	instrumentais	
de avaliação, inclusive os registros.
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Portanto entenderam que não adianta avaliar só para diagnosticar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem, mas principalmente para compreender o processo que o aluno percorre e como ele aprende 
de maneira que o aprimoramento dessa prática docente passa a ser uma meta muito forte do próprio docente.
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Educadora física e pedagoga: olhares que se  
completam na alfabetização na Educação Infantil

Silvia Cinelli Quaranta
Prefeitura Municipal de Praia Grande – PMPG
Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Universidade Católica de Santos – Unisantos

Resumo: Após pesquisas realizadas (Cinelli Quaranta) com professores de educação física na educação 
infantil,	constatou-se	que	tal	atividade	requer	uma	formação	múltipla	desse	profissional,	sólida	formação	na	
epistemologia e prática da educação física e profundo conhecimento pedagógico da natureza da criança e 
suas	especificidades.	Considerando-se	a	complexidade	da	atividade	alfabetizadora	e	as	possibilidades	de	uma	
formação	critico-reflexiva,	o	presente	trabalho	analisa	a	trajetória	do	pesquisador	como	professor	alfabetizador	
realçando	a	importância	da	articulação	teoria/prática	e	reflexão	no	processo	formativo	docente.	A	análise	desse	
trabalho indicou que a formação inicial em Educação Física, ampliada pela tessitura da prática pedagógica, 
instigou	um	olhar	para	a	alfabetização	de	uma	forma	mais	multidimensional	e	trouxe	possibilidade	de	colocar	
em	prática	aquilo	que	a	teoria	reafirma:	que	o	brincar	potencializa	a	aprendizagem	e,	esta,	consolida-se	com	
o	envolvimento	do	corpo	e	das	emoções	do	sujeito.
Palavras-chave: Pedagoga. Professor de educação física. Alfabetização.

Introdução

Ser professora de Educação Física foi uma opção idealista. Acreditava que a Educação Física era importante 
para o bem estar e desenvolvimento das pessoas, por isso, decidi cursar a faculdade de Educação Física. Foi 
durante o curso que ampliei a minha visão e percebi que, muito mais do que ser importante para o bem-estar 
de pessoas adultas, a Educação Física é também fundamental para as crianças e, dessa forma, trabalhar com 
a	Educação	Física	escolar,	tornou-se	minha	opção	profissional.
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Ainda na faculdade fui apresentada a pensadores da linha psicomotricista, como LeBouch, Lapierre e 
Magill, os quais ampliaram minhas perspectivas sobre a Educação Física escolar e, hoje, juntamente com novos 
outros	autores	e	linhas	de	pensamento,	auxiliam-me	na	prática	educativa.	No	segundo	ano	da	graduação	em	
Educação Física, comecei a trabalhar em uma pequena escola particular, ministrando aulas para crianças 
de	quatro	a	nove	anos.	Durante	esse	período,	também	trabalhei	com	acampamentos,	feiras	e	exposições.	 
Ao me formar, permaneci apenas na escola particular e iniciei na monitoria da faculdade, acompanhando 
as disciplinas de GRD (Ginástica Rítmica Desportiva) e Ginástica durante dois anos.

Percebia que faltava algo para complementar meu trabalho com a Educação Física o que me fez buscar 
novos rumos para a carreira. Em um desses momentos, fui trabalhar em uma pequena escola particular 
como professora do componente curricular para alunos de quatro a seis anos de idade, onde acabei por me 
tornar	sócia.	Essa	experiência	proporcionou-me	um	contato	maior	com	a	rotina1 de sala de aula e com as 
dificuldades	do	processo	ensino/aprendizagem.

Nessa fase, percebi que havia muitos conhecimentos básicos dessa dinâmica que eu desconhecia e a 
necessidade de cursar uma faculdade de Pedagogia tornou-se evidente.

A graduação em Pedagogia possibilitou-me trabalhar em uma grande rede de colégios particulares, pela 
primeira vez, como professora polivalente2 de alunos de quatro anos de idade, onde lecionei por cinco anos. 
Ter contato com os alunos por um período inteiro foi muito diferente de tudo o que eu já havia vivenciado 
como professora de Educação Física até então.

Em média, a duração de uma aula de Educação Física é de cinquenta minutos para cada turma, assim, 
em quatro horas de aula, o professor ministra aulas para quatro turmas diferentes. O professor polivalente 
está com os alunos a maior parte do período, ou o período todo, dependendo do sistema de ensino. Algumas 
instituições	não	admitem	que	outro	professor	trabalhe	com	a	turma.

Outro	diferencial	era	ter	colegas	para	dividir	as	dúvidas	e	anseios	do	fazer	profissional,	pois,	em	minha	
experiência	como	professora	de	Educação	Física,	sempre	fui	a	única	profissional	especialista	nessa	área	na	
escola.	Ter	alguém	para	dividir	inquietações	foi	muito	bom	e	me	proporcionou	uma	possibilidade	de	troca	
de conhecimentos que nunca havia vivenciado.

Como	professora	polivalente,	tive	a	oportunidade	de	ministrar	aula	para	uma	única	turma	por	um	período	
de	quatro	horas	diariamente	e,	com	ela,	desenvolver	os	conteúdos	pedagógicos	esperados	na	sala	de	aula,	
mesclando-os com os conhecimentos provenientes da Educação Física.

A possibilidade de observação contínua e sistemática dos alunos dentro da sala de aula possibilitou a 
percepção	da	minha	deficiência	formativa	no	processo	de	alfabetização	e	a	necessidade	de	aprofundar	
estudos sobre o tema que na faculdade de Educação Física não foi citado e que na Pedagogia foi apresentado 
de	forma	muito	superficial.

A formação

A	formação	de	professores	é	fonte	de	preocupação	de	pesquisadores	em	todo	o	mundo.	CHARLOT	(2002,	
p.	89)	esclarece	que	não	é	fácil	formar	o	professor,	não	porque	não	os	abemos	formar,	“[...]	mas	porque	não	
sabemos	exatamente	o	que	é	o	professor,	ou	o	que	é	exatamente	o	ofício	do	professor.	Formar	o	professor	
sem	termos	uma	definição	precisa	de	seu	trabalho	é	muito	difícil”	e	tal	desafio	estende-se	também	ao	âmbito	
da Educação Física.

1 A rotina representa, também, a estrutura sobre a qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo 
realizado com as crianças. A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas (BRASIL, 
RCNEI. v.1, 1998, p.54).

2 O conceito de professor generalista pode descaracterizar a multifuncionalidade do professor polivalente, assim, nesta pesquisa, o termo 
professor polivalente “[...] identificará o professor polivalente que atua em mais de uma das áreas do conhecimento que compõem o 
currículo nacional dos anos iniciais do Ensino Fundamental” (LIMA, 2007, p.64).
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Discutir a formação do professor de Educação Física é também repensar a formação do professor como 
um	todo,	reconhecendo	as	deficiências	científicas	e	a	pobreza	dos	programas	atuais	no	processo	de	formação	
para	a	docência	(NÓVOA,	1995).

Para Sacristán (1999, p. 87-88), a formação deve proporcionar ao professor o aperfeiçoamento da 
“capacidade	operativa	do	conhecimento	e	da	investigação	pedagógica	da	prática”,	a	partir	de	objetivos	que	
possibilitem	a	percepção	dos	dilemas	do	modelo	de	educação	e	da	prática	que	influenciam	a	ação.	Dessa	
forma, o futuro docente ampliará a compreensão dos fenômenos sociais, históricos, metodológicos ou técnicos 
que	influenciam	a	prática,	além	de	aguçar	o	olhar	sobre	a	realidade	educativa	e	perceber	que	a	relação	
‘teoria	e	prática’	possuem	diferentes	interpretações	e	direções,	que	podem	produzir	resultados	diferentes	
e	até	mesmo	contraditórios.	Finalmente,	o	professor	será	capaz	de	contribuir	com	novas	reflexões	sobre	
dúvidas	baseadas	em	visões	ou	intuições	preexistentes,	por	meio	de	justificativas	mais	amplas	e	precisas,	
além	de	construir,	de	forma	coerente	e	fundamentada,uma	teoria	que	oriente	e	explique	os	dilemas	da	ação	
educativa	e	“relacionar	‘verticalmente’	dilemas	de	nível	distinto,	ajudando	a	estruturar	hierarquicamente	a	
mentalidade	pedagógica,de	maneira	a	relacionar	posições	e	propostas,	ou	vice-versa”.

Baseando-se nesses objetivos, a formação do professor deveria ser observada com muito cuidado e 
atenção,	uma	vez	que,	se	ela	não	acontecer	de	forma	efetiva,	“não	há	ensino	de	qualidade,	nem	reforma	
educativa,	nem	inovação	pedagógica	[...]”	(NÓVOA,	1995,	p.9).

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, caracteriza-se pela entrada da criança no ensino 
formal/regular.	Nessa	fase,	como	em	todos	os	segmentos	da	Educação	Básica,	a	predominância	do	“gênero	
feminino”	entre	os	profissionais	é	bastante	recorrente	(SAYÃO,	2005;	Gatti,	2010;	TARDIF,	2013).	Com	isso,	
a	visão	estereotipada	de	que	a	mulher	é	dócil,	amorosa,	sensível	e	que,	por	seus	“dons	naturais”,	é	capaz	
de	cuidar/educar	as	crianças	 (SAYÃO,	2005,	p.30),	que	basta	ser	 “mocinha,	bonita,	alegre	e	que	goste	de	
crianças”	(KISHIMOTO,	1999,	p.74)	e,	ainda,	o	pensamento	que	a	formação	do	profissional	que	irá	trabalhar	
com a Educação Infantil não requer o mesmo preparo daquele que irá trabalhar em outros níveis escolares, 
demonstra	“[...]	o	desconhecimento	da	natureza	humana	e	de	sua	complexidade,	especialmente	do	potencial	
de	desenvolvimento	da	faixa	etária	de	0	a	6	anos”	(KISHIMOTO,	1999,	p.74)	e	possibilita	observar	alguns	
preconceitos	e	falta	de	atenção	na	formação	de	quem	atua	nesse	segmento	sobre	o	tipo	de	profissional	
esperado,	sua	formação	e	profissionalização.

Barbosa	(2002,	p.86)	ressalta	que	“não	se	pensou	na	carreira	para	o	professor	de	educação	infantil	porque	
não	se	acreditou	(não	se	investiu)	na	sua	profissionalização”.	Sem	a	profissionalização,	corremos	o	risco	de	ter	
professores	sem	a	qualificação	e	os	conhecimentos	necessários	para	atuarem	nesse	segmento	e	instituições	
formadoras	que	não	investem,	durante	a	graduação,	nos	conhecimentos	e	necessidades	dessa	faixa	etária.	
Essas	questões	contribuem	para	um	resultado,	cujas	consequências	podem	ser	preocupantes	à	formação	da	
criança que frequenta a Educação Infantil.

A questão da formação na licenciatura é problemática com relação à Educação Infantil, pois, de acordo 
com	Vaz	(2002,	p.2),	“de	forma	geral,	o	tema	da	infância	não	encontra,	na	Pedagogia,	o	necessário	espaço,	
ainda que seja inegável sua presença. Por outro lado, também não se pode dizer que o tema da infância 
esteja ausente nos programas de formação de professores/as de Educação Física, [...]”.

Gatti (2010, p.1368), reforça essa questão em seu estudo sobre a formação de professores no Brasil, ao 
constatar	que	“[...]	os	conteúdos	específicos	das	disciplinas	a	serem	ministradas	em	sala	de	aula	não	são	
objeto dos cursos de formação inicial”, que a formação em geral, encontrada nos currículos dos cursos de 
pedagogia,	não	é	suficiente	para	o	 futuro	professor	conseguir	planejar,	ministrar	e	avaliar	atividades	as	
disciplinas	relativas	à	Educação	Infantil,	representando	apenas	5,3%	do	conjunto	de	disciplinas	que	compõe	
a	matriz	curricular	dos	cursos	de	pedagogia,	e	que	“poucos	cursos	propõem	disciplinas	que	permitam	algum	
aprofundamento em relação à educação infantil” (id. p. 1372).

Não	se	pretende	que,	com	a	formação	inicial,	o	professor	torne-se	um	profissional	pronto	e	preparado	para	
os	dilemas	educacionais,	mas	se	espera	que	ela	seja	“a	primeira	fase	de	um	longo	e	diferenciado	processo	de	
desenvolvimento	profissional”	(GARCIA,	1995,	p.	55)	que	deve	ser	complementado	pela	formação	contínua.
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No	relato	aqui	feito,	a	formação	continuada	se	deu	através	de	outra	graduação	e	de	saberes	experienciais	
que	auxiliaram	a	diminuir	a	defasagem	formativa	e	a	solucionar	as	questões	de	alfabetização	com	crianças	
de quatro anos de idade que frequentavam a pré-escola.

Durante a formação em Educação Física, a disciplina Educação Física Infantil foi de fundamental importância 
para o conhecimento da criança, seus aspectos emocionais, físicos, psicomotores e desenvolvimentistas que 
muito	me	auxiliaram	a	elaborar	estratégias	para	trabalhar	com	a	faixa	etária	da	Educação	Infantil	e	do	
Ensino Fundamental I, um dos aspectos mais marcantes na faculdade nesta disciplina, foi a obrigatoriedade 
da leitura de livros para a realização de provas e estruturação de atividades e acredito que este possa ter 
sido um grande diferencial em minha formação.

Já a formação em Pedagogia contribui para o conhecimento legislativo e organizacional da escola, bem 
como para me apropriar de diferentes pensadores, mas pouco contribuiu para o conhecimento das práticas 
pedagógicas dentro de sala de aula.

Entrando na sala de aula

A	oportunidade	de	trabalhar	como	professora	polivalente	foi	um	desafio	que	a	princípio	assustou,	apesar	
da	 formação	em	pedagogia,	 sempre	havia	exercido	a	 função	de	professora	de	Educação	Física.	A	parte	
pedagógica	havia	sido	praticada	apenas	em	questões	administrativas	e	de	coordenação.

Enquanto professora de Educação Física sempre procurei olhar para os alunos, suas necessidades, seu 
fazer. Procurava estudar a criança e suas necessidades de movimento que me guiavam na estruturação dos 
planejamentos e semanários e este olhar levei também para a sala de aula.

Ao	iniciar	o	trabalho	com	crianças	pequenas	dentro	da	sala	de	aula,	a	preocupação	com	os	conteúdos	e	
o processo de aprendizagem dos códigos alfabéticos tornou-se o foco do trabalho desenvolvido.

A	princípio,	as	dúvidas	eram	técnicas	como	semanário	sincronizado	com	grade	curricular	e	planejamento,	
conhecer	e	me	apropriar	do	material	de	apoio	que	a	escola	utilizava,	 saber	quais	as	expectativas	de	
aprendizagem	para	a	faixa	etária.	Com	o	passar	dos	dias,	começaram	as	dúvidas	sobre	a	forma	de	desenvolver	
o	conteúdo	e	não	me	tornar	uma	professora	tradicionalista,	com	alunos	sentados	e	o	professor	à	frente	
orientando. O que se vê muito, mesmo na Educação Infantil.

Na	prática	pedagógica,	voltada	à	alfabetização	e	aos	conteúdos	específicos	de	sala	de	aula,	contei	com	
o	auxílio	de	colegas	com	os	quais	discutia	atividades	e	solicitava	orientação	nos	momentos	de	dúvida.

Nesse momento, a formação em Educação Física fez-se muito presente. Lembrei-me muito de Freire 
(1996,	p.27)	ao	apontar	que	ensinar	“[...]	não	é	transferir	conhecimento,	mas	criar	possibilidades	para	a	sua	
própria	produção	ou	a	sua	construção”	e	que	a	“[...]	capacidade	de	aprender	[...]	implica	a	nossa	habilidade	
de apreender a	substantividade	do	objeto	aprendido.	A	memorização	mecânica	do	perfil	do	objeto	não	é	
aprendizado	verdadeiro	do	objeto	ou	do	conteúdo”	(id,	p.69).	Será	que	as	“brincadeiras”,	proporcionadas	
durante as aulas de Educação Física, não são uma maneira de criar possibilidades de produção e construção 
de conhecimento, possibilitando uma forma de aprendizado diferente?

Quais os pré-requesitos para a alfabetização de uma criança? Domínio corporal, coordenação motora 
ampla	e	fina,	discriminação	visual	e	auditiva,	orientação	espaço-temporal,	concentração.	Estas	 também	
são	preocupações	que	permeiam	as	aulas	de	Educação	Física.	Assim	unindo	os	conhecimentos	advindos	da	
formação	em	Educação	Física	e	embasada	por	Freire	(1983,	p.72)	que	define	alfabetização	como

Mais que o simples domínio mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio 

dessas técnicas em termos conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É 

comunicar-se	graficamente.	É	uma	incorporação.	Implica	não	em	uma	memorização	mecânica	

das	sentenças,	das	palavras,	das	sílabas,	desvinculadas	de	um	universo	existencial	–	coisas	mortas	

ou semimortas, mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual pode 

resultar	uma	postura	atuante	do	homem	sobre	o	seu	contexto.
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Desenvolvi	uma	rotina	de	sala	explorando	as	atividades	de	forma	mais	contextualizada	e	lúdica,	com	
curta duração (principalmente no início do ano), com mescla de atividades que eram realizadas no papel 
com práticas recreativas, mas que estavam ligadas às necessidades de aprendizagem da turma. Procurei fazer 
uma	rotina	alternando	também	os	locais	de	aula.	Todos	os	dias	havia	atividades	que	auxiliavam	no	processo	
de	alfabetização	dos	alunos,	mas	isso	não	significava	o	uso	do	papel	ou	estar	dentro	de	sala	de	aula.

A escrita do nome fazia parte da rotina. A princípio dividia a lousa na quantidade de alunos da sala e 
solicitava que cada um se desenhasse e escrevesse seu nome em cima do desenho. No decorrer do ano 
modificava	a	atividade.	Escrevia	o	nome	do	aluno	antes	do	desenho	para	que	ele	o	localizasse,	solicitava	
que	escrevesse	o	nome	embaixo	do	desenho.	No	final	do	ano,	muitos	já	conseguiam	escrever	o	nome	sem	a	
necessidade de um modelo e relacionavam as letras de seu nome com a de outros colegas e com as palavras 
que	eu	escrevia	na	 lousa.	Ao	mesmo	tempo	que	observava	a	evolução	na	escrita	do	nome,	verificava	a	
estruturação	corporal	das	crianças	e	a	percepção	do	“eu”	que	faziam.	Aos	poucos,	percebia	que	mesmo	em	
garatujas, os nomes eram muitas vezes escritos da mesma forma, como se fossem assinaturas.

Aulas	historiadas,	 contextualizadas	com	 livros	paradidáticos	ou	histórias	 criadas	pela	 situação	de	
aprendizagem faziam parte da rotina, assim como visitas semanais à biblioteca para retirada de livros. 
Nos momentos de contação de histórias, utilizava de diferentes estratégias: fazia a leitura, contava história 
utilizando	fantoches	ou	materiais	diversos	para	estimular	a	criatividade,	teatro,	encenações	no	momento	da	
contação,	imitações	de	personagens	das	histórias.	Solicitava	que	alguma	criança	recontasse	a	história	do	
livro que retirou da biblioteca. Após a leitura, em um momento na sala, escrevia os nomes dos personagens 
na lousa ou em tiras móveis e alguma característica física apresentada no livro ou imaginada pelas crianças. 
Outra estratégia era solicitar que representassem algo da história com massa de modelar ou desenhos.

Ao	explorar	a	leitura	de	mundo,	procurava	trazer	às	crianças	o	reconhecimento	de	que	as	imagens	de	
objetos	conhecidos	 tinham	uma	representação	gráfica.	Que	as	 letras	 tinham	significado,	que	diferentes	
símbolos	poderiam	identificar	situações	variadas,	como,	por	exemplo,	ensinar	que	o	triângulo	de	setas	nas	
embalagens	significa	que	o	material	é	reciclável.	A	partir	deste	olhar,	percebi	que	a	frase	de	Freire	(1983,	
p.	72)	“alfabetizar	tem	objetivo	tríade:	tematizar	o	mundo,	dialogar	sobre	o	mundo	e	transformar	o	mundo”	
amplia as possibilidades de diferentes leituras de mundo, não se restringindo apenas aos códigos alfabéticos. 
Temos que pensar no letramento3 da criança e instigá-las a ler o mundo em suas diferentes linguagens, abrir 
o caminho para que a curiosidade e o interesse tornem a aprendizagem mais agradável.

Considerações

A	possibilidade	de	 trabalhar	 com	crianças	de	quatro	anos	de	 idade	 foi	uma	experiência	de	maior	
aprendizado para mim, do que, talvez, para os alunos que tive a oportunidade de ministrar aula.

A vivência em sala foi o complemento que me faltava para compreender melhor a Educação Física e 
vice-versa.

A formação inicial em Educação Física, no momento em que me vi em sala de aula, instigou um olhar para 
a	alfabetização	de	uma	forma	como	não	havia	pensado	antes	e	trouxe	possibilidades	para	colocar	em	prática	
aquilo que muitas vezes discuti com colegas e ouvi não ser possível: que a criança pode brincar e aprender, 
que se aprende brincando e, nesse sentido, minhas turmas foram uma prova viva disso.

Como pedagoga me preocupo muito com o processo de alfabetização, mas percebo a necessidade de 
movimento que a criança tem e que não adianta dar apenas papel para o aluno, ele precisa de muito mais 
do que isso.

3 Letramento aqui é entendido “como sendo o estado em que vive o indivíduo que sabe ler e escrever e exercer as práticas sociais 
de leitura e escrita que circulam na sociedade em que vive: ler jornais, revistas, livros, saber ler e interpretar tabelas, quadros, 
formulários, sua carteira de trabalho, suas contas de água, luz, telefone, saber escrever e escrever cartas, bilhetes, telegramas, 
e-mails sem dificuldade, saber preencher um formulário, redigir um ofício, um requerimento, entre outros. A alfabetização e o 
letramento se somam, são complementos”. (SOARES, 2010, p. 9)
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Relato de experiência: ações interventivas realizadas com 
professoras sobre as avaliações em larga escala aplicadas  
no Ciclo de Alfabetização

Silvia Rozane de Souza Avila de Souza
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Jaguarão/RS (SMED)
Ana Cristina da Silva Rodrigues
Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa)

Resumo: Esse	 relato	 tem	por	objetivo	apresentar	as	ações	de	um	Projeto	de	 Intervenção	 realizadas	na	
Escola Municipal Manoel Pereira Vargas, no município de Jaguarão/RS. Foi realizado um diagnóstico inicial 
como forma de saber o que as professoras que atuam nos anos iniciais de alfabetização conheciam sobre as 
avaliações	em	larga	escala	aplicadas	na	escola:	Provinha	Brasil	e	ANA.	Com	base	nas	análises,	foi	elaborado	
um	planejamento	de	ações	interventivas	através	de	Rodas	de	Conversa,	propondo	discussões	sobre	temáticas	
previamente	planejadas	que	propiciaram	reflexões	e	discussões	em	torno	dessas	avaliações	e	dos	níveis	de	
aprendizagem da leitura e da escrita. Na metodologia, foi utilizado questionário (Marconi e Lakatos, 2010), 
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análise	documental	(Lüdke	e	André,1986).	Os	estudos	de	Warschauer	(1993,	2001)	orientaram	as	Rodas	de	
Conversa. Para registrar as Rodas foram utilizados portfólios (Ambrósio, 2013) e diário (Bogdan e Biklen, 
1994) e para a análise dos dados das Rodas (Triviños (2010).
Palavras-chave: Avaliações	em	larga	escala.	Formação	de	professores.	Alfabetização.

Introdução

As	Avaliações	em	larga	escala	e	seus	 impactos	na	escola	e	nas	práticas	docentes	 foi	a	 temática	que	
norteou o Projeto de Intervenção realizado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal	do	Pampa	Unipampa/Campus	Jaguarão,	que	é	oferecido	na	modalidade	de	Mestrado	Profissional.	 
O	discente	do	Mestrado	Profissional	precisa	estar	atuando	como	docente	em	rede	pública	municipal,	estadual	
ou	federal,	sua	formação	é	realizada	em	serviço,	isto	é,	o	discente	precisa	realizar	intervenções	em	seu	local	
de	trabalho	e	após	a	conclusão	das	intervenções	o	mestrando	deve	apresentar	um	relatório	crítico-reflexivo	
demonstrando os impactos do projeto de intervenção no seu campo de atuação.

Neste	sentido,	o	projeto	de	intervenção	foi	ambientado	em	uma	escola	municipal	da	rede	pública	de	
Jaguarão/RS e desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa e interventiva. A pesquisa qualitativa 
considera as pessoas na sua totalidade e não como meros objetos de investigação. RODRIGUES (2008, 
p.42)	diz	que	a	“pesquisa	qualitativa,	ao	contrário,	trabalha	com	elas	de	modo	especial,	considerando-as	
em	suas	potencialidades	e	experiências	prévias	que	devem	ser	aproveitadas”.	Segundo	DAMIANI	 (2012,	
p.	58)	as	pesquisas	do	tipo	intervenção	pedagógica	são	“investigações	que	envolvem	o	planejamento	e	a	
implementação	de	interferências	(mudanças,	 inovações)	–	destinadas	a	produzir	avanços,	melhorias,	nos	
processos de aprendizagem dos sujeitos que dela participam”.

O	projeto	de	intervenção	foi	constituído	do	planejamento,	da	execução	e	da	avaliação	de	ações	e	foi	
concebido após a realização de um diagnóstico inicial através de entrevistas semiestruturadas embasadas 
por BOGDAN e BIKLEN (1994) realizado como forma de saber o que as professoras que atuam nos anos 
iniciais	de	alfabetização	conhecem	sobre	as	avaliações	em	larga	escala	aplicadas	na	escola:	Provinha	Brasil	
e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). No projeto de intervenção foi delimitado como objetivo geral 
“reflexão	sobre	os	instrumentos	avaliativos	em	larga	escala	aplicados	na	escola”	e	os	objetivos	específicos	
foram:	analisar	os	instrumentos	de	avaliação	em	larga	escala	Provinha	Brasil	e	ANA	e	proporcionar	discussões	
e	reflexões	na	escola	sobre	a	temática	da	avaliação.

Na	análise	das	 informações	coletadas	no	diagnóstico	 inicial	ficou	evidente	o	pouco	conhecimento	e	
até	mesmo	o	desconhecimento	que	os	professores	possuem	das	avaliações	em	larga	escala.	Com	base	nas	
análises	foi	elaborado	um	planejamento	de	ações	interventivas	que	almejam	reflexões	e	análises	sobre	os	
instrumentos	de	avaliação	externas	em	larga	escala	Provinha	Brasil	e	ANA,	suas	matrizes	de	referências,	
os	níveis	de	aprendizagem	dos	estudantes,	o	conhecimento	da	legislação.	A	revisão	bibliográfica	realizada	
durante	a	elaboração	do	trabalho	apontou	a	existência	de	livros,	artigos,	teses	e	dissertações,	tratando	sobre	
diferentes	perspectivas	a	questão	das	avaliações	em	larga	escala.

O Projeto de Intervenção foi direcionado para a constituição na escola de um espaço de interlocução 
no	qual	as	professoras	tivessem	oportunidade	de	partilhar	conhecimento,	sugestões,	dúvidas,	ansiedades	
e	alternativas	sobre	os	assuntos	discutidos.	O	objetivo	deste	projeto	foi	o	de	propor	ações	de	intervenção	
para	a	qualificação	das	professoras	do	turno	da	tarde	da	escola.	As	 intervenções	foram	planejadas	para	
as professoras que atuam no ciclo de alfabetização1, a supervisora e a orientadora educacional da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Manoel Pereira Vargas (MPV), no município de Jaguarão, mas durante a 
intervenção foi oportunizado espaço para participação à todas as professoras do turno da tarde da escola.

1 Ao fazermos referência a ciclo de alfabetização, estamos falando dos três primeiros anos do ensino fundamental (1º, 2º e 3º anos).
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Em	síntese,	no	que	tange	aos	sujeitos	envolvidos	nas	ações	de	intervenção,	foram	escolhidos	e	convidados	
para	participarem	das	reflexões	mediadas	por	nós	em	relação	às	avaliações	em	larga	escala	aplicadas	na	
escola	porque	acredito	que	todas	as	discussões	relacionadas	a	essas	avaliações	não	podem	ficar	restritas	
apenas a quem aplica e a quem corrige os testes e por acreditarmos que todo coletivo da escola precisa 
constituir	e	solidificar	práticas	de	avaliação	do	trabalho	pedagógico.

Metodologia

Foram	realizados	para	a	proposta	 intervenção	seis	encontros,	que	aconteceram	às	sextas-feiras,	com	
duração de uma hora. Para a intervenção a metodologia pensada foi Rodas de Conversa, pois propiciam o 
encontro	de	várias	pessoas,	sendo	que	uma	característica	das	rodas	é	a	de	“reunir	indivíduos	com	histórias	de	
vida	diferentes	e	maneiras	próprias	de	pensar	e	sentir”	(WARSCHAUER,	2009,	p.	46).	As	rodas	se	constituíram	
num	momento	de	diálogo,	onde	os	participantes	se	reuniram	para	partilharem	reflexões,	perspectivas,	dúvidas,	
trocam	experiências.

E para as rodas serem realmente uma prática importante na construção do conhecimento, foi necessário 
pensar	nos	registros.	O	registro	é	muito	importante	porque	ajuda	a	memorizar	as	reflexões,	as	perspectivas,	
as	trocas	de	experiências	e	enfim	tudo	o	que	é	discutido	pelo	grupo,	sem	registro	não	se	tem	história	e	as	
rodas	correm	o	risco	de	se	tornarem	apenas	“conversas”.

O registro é um grande instrumento para a sistematização e organização dos conhecimentos. 

É também a possibilidade de que a roda não se feche em si mesma, mas se abra para o mundo. 

Através	de	textos,	os	conhecimentos	ali	gestados	podem,	por	exemplo,	atingir	outros	grupos.	De	

fato	a	abertura	é	uma	característica	importante	do	“espírito”	da	roda.	(WARSCHAUER,	2002,	p.	56).

O instrumento utilizado pela pesquisadora foi um caderno denominado de Diário. Para BOGDAN e BIKLEIN 
(1994,	p.150)	notas	de	campo	são:	o	relato	escrito	daquilo	que	o	investigador	ouve,	vê,	experiência	e	pensa	
no	decurso	da	recolha	e	refletindo	sobre	os	dados	de	um	estudo	qualitativo.Para	o	registro	do	grupo	de	
professoras	foi	utilizado	o	portfólio	individual,	onde	ao	final	de	cada	roda,	as	professoras	registraram	suas	
opiniões,	memórias,	sugestões,	críticas,	suas	reflexões	sobre	suas	aprendizagens,	através	de	palavras,	frases,	
texto.	Segundo	AMBRÓSIO	(2013)	o	portfólio	“pode	ser	uma	ferramenta	pedagógica	que	permite	a	utilização	
de	uma	metodologia	diferenciada	e	diversificada	de	monitoramento	e	avaliação	do	processo	de	ensino	e	
aprendizagem”.

A	análise	dos	dados	coletados	na	intervenção	foi	fundamentada	na	análise	de	conteúdo	de	TRIVIÑOS	(2010).	
Para cada roda foi pensado três momentos: mensagem de acolhimento, apresentação e desenvolvimento 
das	temáticas	propostas	no	plano	de	ação	e	por	fim	o	momento	de	sistematizar	os	encontros	através	dos	
registros. Foi acrescentado o que considero muito importante, a merenda pedagógica, não como um momento 
da Roda, mas para acontecer durante todo o tempo da roda. Na perspectiva que Madalena Freire (1992) a 
importância do lanche é apresentada como elemento de troca, socialização e facilitador nessa constituição.

A vida de um grupo tem vários sabores... No processo de construção de um grupo, o educador 

conta com vários instrumentos que favorecem a interação entre seus elementos e a construção 

de círculo com ele. A comida é um deles. É comendo junto que os afetos são simbolizados... So-

cializados. Pois comer junto, também, é uma forma de conhecer o outro e a si próprio. A comida 

é uma atividade altamente socializadora num grupo, porque permite a vivência de um ritual de 

ofertas.	Exercício	de	generosidade.	Espaço	onde	cada	um	recebe	e	oferece	ao	outro	o	seu	gosto,	

seu	cheiro,	sua	textura,	seu	sabor.	(FREIRE,	1992,	p.	65)

Compartilhamos com a ideia já apresentada por FREIRE (1992) que comer pode ser um ato didático, de 
aprendizado,	um	momento	de	partilha,	que	facilita	a	aproximação	entre	as	pessoas,	pois	dividir	as	refeições	
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pode ser também um ato de união. Pode-se aprender a dividir e a socializar os alimentos e construir momentos 
de mais intimidade entre os pares favorecendo a interação.

Foi	realizada	análise	em	documentos	sobre	a	evolução	dos	resultados	da	Provinha	Brasil	e	ANA	existentes	
na	Secretaria	Municipal	de	Educação	e	Desporto	(SMED)	e	na	escola.	A	análise	documental	busca	identificar	
informações	factuais	nos	documentos	a	partir	de	questões	ou	hipóteses	de	interesse	(CAULLEY,1981	apud 
LÜDKE e ANDRÉ, 1996).

Para	coletar	dados	sobre	a	 formação	acadêmica	e	profissional	das	professoras	que	participaram	das	
intervenções	foi	usada	como	metodologia	de	pesquisa	o	questionário	com	perguntas	de	múltipla	escolha.	
Segundo	MARCONI	e	LAKATOS	(2010,	p.	86)	o	questionário	“é	um	instrumento	de	coleta	de	dados	construído	
por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador.

Resultados e discussões

Nesta	sessão	são	apresentadas	as	ações	desenvolvidas	na	forma	nas	Rodas	de	Conversas,	as	quais	foram	
planejadas	no	Projeto	de	Intervenção	e	a	descrição	e	as	análises	dessas	ações	e	seus	efeitos,	aliada	a	um	
diálogo com os teóricos que serviram de sustentação para a elaboração do Projeto de Intervenção e estiveram 
presentes durante a realização do diagnóstico inicial.

Na	primeira	Roda	de	Conversa	foi	apresentado	o	Projeto	de	 Intervenção.	E	no	final	da	apresentação	
foi	entregue	um	portfólio	para	as	participantes	para	registraram	as	reflexões	e	atividades	realizadas	nos	
encontros. Analisando as respostas escritas pelas professoras nos portfólios, foi possível constatar que a 
avaliação da apresentação do Projeto de Intervenção foi positiva.

- Foi muito importante o convite da professora para participar dos encontros a fim de realizar 
estudos direcionados aos anos iniciais. Professora B

- O projeto apresentado pela professora é de grande importância, visto que vai nos ajudar com as 
discussões, a crescer, ver aquilo que podemos usar, acrescentar ou adaptar na nossa realidade, em 
fim adorei a oportunidade! Professora C

- Frente à apresentação do projeto apresentado pela professora responsável, penso ser de grande 
valia para todas as professoras participarem, visto que nos está sendo oferecido um momento novo 
de discussões, o que sem dúvidas só acrescentar a todos. Professora A

No	registro	da	professora	acima	ficou	expressa	a	necessidade	de	discussões	a	respeito	de	concepção	
de alfabetização, dos níveis de aprendizagem e progressão continuada. Assuntos esses já discutidos nas 
formações	do	Pacto	pela	Alfabetização	na	 Idade	certa	 (Pnaic),	mas	que	ainda	não	 são	propriamente	
assimilados pelas educadoras, já que as professoras do ciclo de alfabetização realizaram essa formação.

O registro do grupo de professoras demonstra que as professoras possuem vontade e interesse em 
participar	de	discussões	voltadas	à	educação,	desmistificando	a	 ideia	de	que	os	professores	não	 tem	
vontade	de	discutir,	refletir	e	repensar	sua	prática.	De	acordo	com	TARDIF	(2012,	p.	243)	“se	quisermos	que	
os professores sejam sujeitos do conhecimento, precisaremos dar-lhes tempo e espaço para que possam agir 
como	atores	autônomos	de	suas	próprias	práticas	e	como	sujeitos	competentes	de	sua	profissão.

Para	isso	acontecer	é	necessário	ser	ofertado	espaços	onde	o	refletir	e	questionar	com	seus	pares	são	
importantes.	Segundo	o	mesmo	autor	(2012,	p.	244)	os	professores	serão	“reconhecidos	socialmente	como	
sujeitos do conhecimento e verdadeiros atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos outros 
como pessoas competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros”.
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A	fala	da	professora	faz	referência	à	explicação	sobre	a	proposta	do	Projeto	de	Intervenção	e	ao	mesmo	
tempo	é	uma	crítica	às	formações	que	acontecem	e	seus	objetivos	não	serem	claros.

- Sim, foi esclarecedor, pois muitas vezes temos que presenciar ou participar sem ter total 
esclarecimentos. Professora G

Neste	primeiro	momento	deixei	registrado	no	meu	diário	a	minha	satisfação	diante	da	aceitação	pelas	
colegas, da proposta do projeto de intervenção que iria ser realizada na escola. As professoras presentes no 
encontro se mostraram receptivas e interessadas em participar.

Na segunda Roda de Conversa a temática foi a Provinha Brasil. As professoras em sua avaliação comentaram 
que a proposta da Roda desse dia colaborou com seu aprendizado, que são momentos esclarecedores, que 
estão	recebendo	informações	valiosas	sobre	o	assunto.	Vejamos	a	fala	de	uma	professora:

- Toda Roda de Conversa é boa, pois contribui dando a informação ou fazendo pensar. Nesse caso, 
hoje acredito que deixou a interrogação, até que ponto isso está colaborando para o crescimento 
da escola em si. Professora E

Como a Provinha Brasil vai contribuir para a melhoria da qualidade da educação e um contínuo 
aperfeiçoamento da prática pedagógica? Foi consenso entre as professoras ao responder que os resultados 
da Provinha Brasil na escola, apesar de não ser uma avaliação censitária e pela maneira como é posta, 
visa	somente	classificar	o	nível	da	turma	e	fica	a	professora	como	responsável	pelo	resultado.	Na	fala	das	
professoras percebemos claramente isso.

- Atualmente os resultados são utilizados para responsabilização e culpabilização da escola 
e principalmente do professor, já que ficam estabelecendo-se comparações e não se buscam 
alternativas para superação das dificuldades.Professora J

- As estratégias não estão sendo adequadas. A aplicação imposta pode vir a prejudicar o resultado 
já que no dia “determinado” nem sempre poderá ser adequado para sua realização. Não estão 
existindo discussões a respeito, existe imposição sem que haja um conhecimento da realidade de 
cada escola, etc. Professora I

De acordo com DIAS (2015, p. 140) dependendo do modo como é aplicada e utilizada a Provinha Brasil 
“pode	tanto	possibilitar	a	busca	de	alternativas	voltadas	à	melhoria	do	ensino,	quanto	servir	para	cumprir	
as	 teses	 fundamentais	da	 lógica	neoliberal:	avaliar	para	comparar	e	 responsabilizar”.	As	avaliações	em	
larga escala precisam ser debatidas dentro da escola e da SMED, porque o que é avaliado na realidade é o 
rendimento do sistema e da escola. De acordo com Battisti:

Discutir	os	resultados	das	avaliações	em	larga	escala	significa	avançar	além	da	verificação	do	

nível	que	o	aluno	alcançou.	É	mais	que	um	número,	mais	que	um	dado	quantitativo.	Esse	debate	

põe	em	discussão	o	trabalho	dos	professores,	dos	gestores,	dos	funcionários	da	escola	e	da	própria	

Secretaria (BATTISTI, 2010, p.250)

No	ano	de	2016,	devido	ao	Projeto	de	Intervenção,	aconteceram	às	discussões	entre	as	professoras	na	
escola, o que podemos considerar como um momento muito importante para nós professoras porque estamos 
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considerando	os	resultados	da	Provinha	Brasil	na	perspectiva	de	melhorar	a	educação	ao	fazer	uma	reflexão	
sobre o uso desses dados para subsidiar a nossa prática pedagógica, contribuindo para o aprendizado de 
todos, na escola.

Segundo	MELO	 (2013,	p.37)	a	Provinha	Brasil	 “é	uma	avaliação	cujo	procedimento	 tem	por	objetivo	
induzir	uma	reflexão	que	leve	diretamente	a	modificações	nos	processos	de	ensino	aprendizagem	durante	
a	alfabetização”.	As	discussões	e	reflexões	sobre	os	processos,	ações,	resultados	e	limites	devem	acontecer	
para	que	as	avaliações	não	se	tornem	meramente	classificatórias.

Na terceira e na quarta Rodas de Conversa foram analisadas as Matrizes de Referência da Provinha Brasil 
–	Leitura	e	Matemática	e	fazer	uma	comparação	com	os	conteúdos	do	1º	ano	e	do	2º	ano	desenvolvidos	
na	escola.	Ao	serem	questionadas	sobre	as	Matrizes	de	Referência	estar	contemplando	às	expectativas	de	
aprendizagem, a criação de um currículo e promovendo políticas de formação de professores para a rede, 
as professoras foram unânimes em falar que não. Suas falas foram no sentido de que a rede de ensino tem 
que	fazer	seu	papel,	que	discussões	como	essas	deveriam	ter	acontecido	quando	foi	criada	essa	avaliação.	
A fala das professoras referenda isso:

- Na realidade, a rede de ensino não cumpre com as ações. A Provinha Brasil não contempla 
expectativas de aprendizagem nem a criação de um currículo. Há a necessidade de que a rede de 
ensino estabeleça as metas e dê suporte para a melhoria da qualidade do ensino, não deixando o 
professor trabalhar sozinho. Professora F

- A rede de ensino não faz o papel dela. A cobrança cai somente em cima do professor. As pessoas 
que criam essas metas para o país não têm noção do que realmente acontece na nossa sala de 
aula. Professora A

- Não contempla, pois agora é que estamos discutindo sobre a Provinha Brasil. Temos políticas de 
governo e cada vez que um entra muda tudo. A responsabilidade recai nos ombros do professor que 
está em sala de aula. Isso deveria ser discutido pela rede. Percebo que todos os professores têm a 
mesma angústia, os mesmos problemas e por isso tem os que nos apoiar uns nos outros. Professora C

Como	já	foram	discutidas	na	segunda	Roda	de	Conversa,	as	avaliações	integram	as	iniciativas	da	SMED,	mas	
por outro lado percebemos uma descontinuidade dessas iniciativas porque não acontece uma implementação 
de	políticas	públicas	a	partir	da	análise	dos	seus	resultados,	os	dados	que	são	coletados	não	orientam	ações	
dos gestores da rede.

No	decorrer	das	intervenções	percebeu-se	que	o	quão	distante	as	avaliações	em	larga	escala	estão	da	
nossa realidade escolar, dos professores e também da própria rede de ensino. Começa o questionamento de 
como	as	avaliações	externas	em	larga	escala	podem	impactar	na	escola	e	nas	práticas	docentes?	A	maneira	
como são concebidas e utilizadas pela rede, remete a ideia de que a adesão somente se dá para recebimento 
de	recursos	financeiros,	de	controle	das	escolas	e	professores.

Para a Provinha Brasil passar realmente a ser uma avaliação diagnóstica, é preciso ser inserida uma 
cultura	avaliativa	que	segundo	DIAS	(2012,	p.	144)	“dê	ênfase	à	conquista	das	aprendizagens	por	estudantes	
e	professores	e	despreze	atitudes	classificatórias”,	pois	da	maneira	como	são	conduzidos,	interpretados	e	
utilizados os dados dessa avaliação, em vez de colaborar com uma nova prática pedagógica, contribui para 
uma	negação	da	Provinha	Brasil,	com	isso	dificultando	seu	uso	para	uma	efetiva	mudança	nessas	práticas.

Na quinta Roda de Conversa foi apresentado o Documento Básico da ANA, os resultados dessa avaliação na 
escola	em	2013	e	2014	e	simulados	de	avaliações	de	Português	e	Matemática.	Ao	serem	questionadas	sobre	
as	avaliações	do	MEC	serem	os	melhores	instrumentos	de	avaliação	da	escola	e	até	que	ponto	fornecem	um	
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diagnóstico do professor de ensino-aprendizagem e o quanto esse processo induz suas práticas pedagógicas, 
as	professoras	foram	enfáticas	ao	afirmarem	que	essas	avaliações	não	são	melhores	instrumentos,	pois	no	
momento	de	nossa	realidade	educacional	elas	servem	apenas	para	classificar	ou	ranquear	os	estudantes,	
professores e escolas e não induzem suas práticas pedagógicas no sentido de produzir apenas resultados, 
pois não favorecem o desenvolvimento das aprendizagens.

- Tivemos noção dos tipos de prova que são aplicadas aos nossos alunos. Professora I

- Dentro da realidade em que atuo esse processo não induz minhas práticas por resultados, mas 
induz sim minha preocupação com o ensino-aprendizagem. Professora E

- Essas avaliações não abrangem a realidade do contexto escolar vivido por nós. Seus resultados 
devem ser utilizados em função da aprendizagem dos alunos, para o professor refletir e intervir 
nessas aprendizagens. Professora F

Na	sexta	e	última	Roda	de	Conversa	foram	apresentados	e	analisados	os	níveis	de	aprendizagem2. Estudar 
os	níveis	de	aprendizagem	foi	uma	solicitação	das	professoras	que	participaram	das	intervenções.	Todas	as	
discussões	centradas	nas	avaliações	em	larga	escala	no	ciclo	da	alfabetização	trouxeram	a	tona	à	carência	
das	professoras	em	torno	dos	níveis,	de	entendê-los,	de	como	classificar	os	estudantes	e	que	tipos	de	atividades	
se trabalha com os estudantes para poderem avançar em seus níveis.

Ao	avaliar	a	Roda	as	professoras	colocaram	que	realizar	discussões	sobre	os	níveis	de	aprendizagem	
contribuiu	e	muito	melhorar	e	qualificar	suas	práticas	pedagógicas.

- Essas contribuições vieram em boa hora. Contribuiu muito com meu trabalho no 1º ano. Necessito 
de esclarecimentos e ajuda para avaliar meus alunos, nos seus níveis de aprendizagem e sempre 
tive dificuldades em classificá-los. Professora E

- Contribuiu para mudar meu modo de avaliação na sala de aula, além, de enriquecer meu 
planejamento, pois consegui melhorar algumas atividades e intervenções. Professora F

- Nos deu a ideia de questões que podemos aplicar e desenvolver com nossos alunos. Mais os níveis 
de aprendizagem que foram bem esclarecidos, com isso podemos perceber os níveis em que se 
encontram nossos alunos. Professora J

As	intervenções	em	torno	da	Provinha	Brasil	e	da	ANA	levaram-nos	a	uma	necessidade	de	aprofundar	
discussões	em	torno	dos	níveis	de	aprendizagem	dos	estudantes.

Neste capítulo também realizo a avaliação geral da intervenção, mas avaliar a trajetória de uma pesquisa 
com	seus	instrumentos	e	coletas	de	dados	e	os	resultados	requer	um	exercício	de	reflexão	muito	grande.	 
O	professor	pesquisador	intervindo	na	sua	realidade	de	trabalho	e	propondo	ações	que	possam	modificá-las,	
acaba	deixando	de	lado	a	neutralidade	de	quem	analisa	dados	coletados.	Avaliar	as	temáticas	abordadas	
e	mais	especificamente	as	possíveis	modificações	no	modo	de	agir	das	participantes	não	foi	uma	tarefa	das	
mais fáceis.

2 Níveis de Aprendizagem baseados na Psicogênse da Língua Escrita segundo Ferreiro; Teberosky (1999). Elaboração de Dias (2015, p. 44)
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No	contexto	da	elaboração	e	discussões	do	grupo	sobre	as	temáticas	percebeu-se	que	as	Rodas	de	
Conversa	foram	consideradas	positivas	pelas	professoras,	verdadeiros	momentos	de	reflexões,	trocas	de	
ideias,	experiências,	escutas	 sensíveis,	angústias,	 foi	um	espaço	para	queixas,	desabafos,	mas	 também	
momentos que promoveram bem-estar e interação entre as colegas. E com a certeza de estarem 
encaminhando	as	discussões	para	a	construção	de	um	novo	pensar	sobre	a	temática	da	avaliação	na	escola,	
não para achar possíveis culpados, mas reconhecendo a responsabilidade de cada uma nesse processo.

É	salutar	refletir	sobre	a	metodologia	das	Rodas,	pois	percebemos	que	técnica	favoreceu	a	uma	maior	
participação	por	parte	das	professoras,	levando-as	a	participarem	com	interesse	das	ações	desenvolvidas.	
As professoras que atenderam ao convite feito na primeira Roda e efetivamente estiveram realizando 
as	ações	da	intervenção	demonstraram	a	construção	de	uma	relação	dialógica	que	acredito	há	de	ser	
bastante profícua.

Destaco a questão do tempo das Rodas. Durante a realização das Rodas considerei o tempo de uma 
hora muito pequeno. Foi o tempo que consegui e apesar dos ajustes que procurei realizar para otimizar 
esse	tempo,	na	minha	opinião	ele	não	foi	suficiente	para	uma	discussão	com	mais	profundidade	sobre	as	
temáticas. Poderia ter sido melhor? Acredito que sim, pois poderíamos ter ido mais além do que se foi, mas 
certamente, não economizei esforços para ampliar e aprofundar meus conhecimentos e das professoras 
que participaram das Rodas.

Foi	delimitado	e	penso	que	atingido	o	objetivo	geral	do	Projeto	de	 Intervenção	 “reflexão	sobre	os	
instrumentos	avaliativos	em	larga	escala	aplicados	na	escola”,	mas	não	posso	afirmar	que	a	totalidade	
dos	objetivos	específicos	traçados	para	o	projeto	foram	atingidos	plenamente.	No	entanto,	foi	perceptível	
ao longo dos encontros que as professoras participaram com interesse, revisitaram conceitos, mudaram 
concepções	e	embasaram	sua	prática	com	as	discussões	realizadas	sobre	as	avaliações	externas	em	larga	
escala.	Percebi	evidências	disso	durante	os	momentos	nas	Rodas,	onde	as	mesmas	faziam	articulações	
entre o que estavam discutindo e o que faziam na sala de aula e o que a partir dali poderia ser feito.

É possível também dizer que não aconteceu em outros tempos um processo como esse na escola. 
Consideramos	que	algumas	sementes	foram	plantadas,	que,	embora	pequenas,	poderão	frutificar	na	escola,	
o	que	possibilitará	a	continuidade	de	discussões	para	a	melhoria	do	ensino.	Certamente	iniciamos	a	um	
debate	que	esperamos	dar	seguimento	nas	reuniões	pedagógicas	e	para	mim	como	professora	da	escola	
e mestranda, todo o esforço para concretizar o Projeto de Intervenção foi válido, nada foi em vão!

Os	resultados	definidos	a	partir	da	realização	do	diagnóstico	inicial,	em	consonância	com	os	dados	
coletados	durante	a	realização	das	ações	interventivas,	apontam	que	há	uma	real	necessidade	de	uma	
utilização mais efetiva dos espaços e tempos da escola, a serem direcionados para a discussão e análise 
dos	problemas	e	desafios	decorrentes	da	realização	do	processo	de	ensino	e	de	aprendizagem.

Tanto	que	a	partir	das	discussões,	foram	firmados	compromissos	entre	as	participantes	do	grupo	acerca	
do	planejamento	de	ações	para	serem	trabalhadas	com	os	estudantes	do	ciclo	de	alfabetização	e	demais	
estudantes ainda não alfabetizados, durante o ano na escola. Foram organizadas por mim e realizadas 
as	 seguintes	ações:	avaliação	diagnóstica	dos	estudantes	do	ciclo	de	alfabetização	que	não	estavam	
alfabetizados.	Depois	de	realizar	as	avaliações	foram	elaborados	pareceres	e	entregues	para	as	professoras.	
E	a	partir	dos	resultados	das	avaliações	diagnósticas	elaboração	de	atividades	que	irão	servir	de	subsídios	
para as professoras trabalharem com os estudantes.

Foi	firmado	compromisso	de	 colaborar	 com	a	 supervisora	pedagógica	nas	 reuniões	pedagógicas	
realizadas	na	escola,	 com	discussões	de	 temas	pertinentes	e	que	 sejam	do	 interesse	das	professoras.	
Um	tema	que	terá	discussões	em	futuras	reuniões	pedagógicas	serão	os	níveis	de	aprendizagem,	cujas	
discussões	já	iniciaram	na	sexta	Roda	de	Conversa,	terá	seguimento	nessas	reuniões.

Para	finalizar,	destacamos	aqui	a	importância	de	projetos	micros,	que	envolvem	pesquisas	e	intervenções,	
cuja	elaboração	e	efetivação	se	dão	através	das	ações	do	Mestrado	Profissional	em	Educação	da	Unipampa/
Campus	 Jaguarão.	Também	destacamos	a	 importância	da	pesquisa	e	das	ações	de	 intervenções	deste	
trabalho,	 que	envolveu	professoras,	 em	 reflexões	 sobre	 suas	práticas	 e	 como	avaliar	 os	 estudantes	
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favorecendo uma efetivação do processo de ensino e aprendizagem. Ressaltamos o aprendizado obtido, 
tanto por parte das participantes, quanto das professoras pesquisadoras ao longo do desenvolvimento deste 
Projeto de Intervenção.

Considerações finais

Ao	realizar	a	reflexão	sobre	os	resultados	do	Projeto	de	Intervenção	na	escola	podemos	considerá-los	
positivos.	O	objetivo	maior	era	o	de	propor	reflexões	sobre	os	instrumentos	avaliativos	em	larga	escala	
aplicados	na	escola,	para	tanto	foram	realizadas	as	ações	interventivas	na	escola	e	devido	a	isso	podemos	
observar	que,	ao	término	do	referido	projeto	atingimos	esse	objetivo.	As	discussões	foram	iniciadas,	de	fato.

Com	a	realização	do	Projeto	de	Intervenção	na	escola	pudemos	constatar	que	essas	avaliações	podem	
ter	um	caráter	de	classificar	estudantes	e	escolas,	ser	vistas	como	um	mecanismo	de	exclusão,	quanto	
podem conduzir os professores a um novo fazer pedagógico, e nesse aspecto ser vistas como mecanismo 
de inclusão. Vai depender do modo como seus resultados serão compreendidos pelos atores educacionais. 
Para	DIAS	(2015,	p.	145)	“o	importante	é	compreender	o	que	indicam	seus	resultados	e	tomá-los	como	
ponto de apoio para entender, criticar e, se preciso alterar o processo pedagógico”.

Ao	expormos	nossas	reflexões,	não	às	consideramos	conclusivas,	porque	tantos	são	os	questionamentos,	
dúvidas,	que	a	conclusão	de	uns	deixa	aberta	a	possibilidades	de	novos	questionamentos,	dúvidas	e	
incertezas. Concluímos dizendo que a tarefa de realizar um Projeto de Intervenção na escola onde se atua 
como	docente	não	foi	uma	tarefa	fácil,	foi	desafiadora	e	ao	mesmo	gratificante,	Acreditamos	que	o	maior	
desafio	foi	o	de	levar	a	nós	e	as	professoras	participantes	a	repensarem	e	a	refletirem	a	própria	prática.

Entendemos que o que precisa ser repensado são os espaços de participação ou formação oferecidos 
pela	rede	de	ensino	e	até	mesmo	pela	escola	através	de	suas	reuniões	pedagógicas.	Devem	ser	propiciados	
e	consolidados	espaços	para	uma	continuidade	dessas	discussões.	Foi	a	primeira	vez	que	na	escola	foi	
possibilitada	a	oportunidade	de	realizarem	discussões	sobre	uma	temática	importante	e	ao	mesmo	tempo	
tão questionada e criticada na área educacional.

O	Mestrado	Profissional	em	educação,	neste	sentido,	com	sua	linha	de	pesquisa	2	–	Gestão	das	práticas	
docentes	foi	de	grande	importância,	pois	propiciou	estudos	que	tornaram	possível	a	realização	das	ações	
interventivas propostas neste Projeto de Intervenção. Os conhecimentos adquiridos ao longo da realização 
do	Mestrado	e	os	construídos	na	trajetória	de	todo	o	projeto	propiciaram	reflexões	e	trouxeram	modificações	
no	interior	do	contexto	escolar	relacionado	com	o	entendimento	e	posicionamento	das	professoras	sobre	
seu papel na escola. O diálogo ou podemos dizer o debate entre supervisão escolar, orientação escolar 
e professoras estiveram presentes nesse ano, mas com a realização do Projeto de Intervenção aconteceu 
um	maior	estreitamento	nas	relações	existentes.	Segundo	REIS	(2013,	p.	269)	pode-se	definir	debate	como	
ação	para	“discutir	uma	questão	e	também	como	sendo	uma	prática	onde	uma	pessoa	pode	ver	vários	
lados de uma mesma questão, [...] as pessoas que participam, aprendem concomitantemente sobre algo 
que uma e a outra não sabiam”.

O	Mestrado	oportunizou	um	olhar	reflexivo	sobre	a	prática,	em	como	entender	e	perceber	nosso	papel	
como professora e pesquisadoras frente ao que acontece na escola, qual é a nossa responsabilidade perante 
as	colegas	de	profissão.	Penso	que	é	impossível	realizar	um	Projeto	com	pesquisa	e	depois	com	realizações	
de	ações	interventivas	e	não	sofrer	modificações	em	nosso	pensar	e	agir.	Um	ponto	que	consideramos	
relevante a oportunidade que o Mestrado oferece, que é o de fazer com que o mestrando aprenda a fazer 
pesquisa	transformando	as	informações	em	novos	conhecimentos.

Acreditamos que tema da avaliação em larga escala aplicadas no município de Jaguarão não se esgotou, 
ao	contrário	apenas	demos	início	nas	reflexões	e	discussões.	Esperamos	que	com	as	contribuições	deste	
trabalho	as	discussões	a	elaborações	de	políticas	públicas	no	âmbito	do	município	contemplem	a	real	
necessidade das nossas escolas, dos professores e o mais importante dos estudantes.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS

A (re) construção da atuação docente  
na alfabetização de jovens e adultos

Regiane Meres Menezes Brites
SEDUC/MT
Ana Lúcia Nunes da Cunha Vilela
Waldir Félix Junior
Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo: O	relato	de	experiência	busca	discutir	a	 re	 (construção)	docente	dos	alfabetizadores	que	atuam	
na	modalidade	da	EJA,	 refletindo	sobre	as	práticas	pedagógicas.	Práticas	que	devem	criar	 situações	de	
aprendizagem	significativa	na	leitura	e	na	produção	de	textos	possibilitando	a	aprendizagem	dos	jovens,	adultos	
e	idosos.	Pautamos	nos	documentos	oficiais	que	regem	está	modalidade	de	ensino	e	estudiosos	como:	Libâneo,	
Ferreiro e Teberosky, Freire. A alfabetização é um processo no qual o sujeito constrói e reconstrói hipóteses 
sobre	o	uso	e	o	funcionamento	do	sistema	de	escrita	em	práticas	sociais	e	a	escola	é	um	local	de	afirmação	
e	 reformulações	de	conceitos	que	orientarão	de	 forma	 intencional	e	sistemática	a	prática	pedagógica	do	
professor. Compreendemos que a aprendizagem ocorre em duas vias: por meio do estimulo ofertado sobre o 
sujeito e da ação do sujeito sobre o estimulo, fazendo do ato de pensar sobre, uma premissa para que ocorra 
a aprendizagem.
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Leitura. Escrita.

Introdução

Este	relato	de	experiência	é	fruto	de	algumas	inquietações/indagações	que	surgiram	a	partir	da	vivência	
como Professora Alfabetizadora e, atualmente, como Coordenadora Pedagógica de um Centro de Educação 
de Jovens e Adultos (CEJA) em Cuiabá, Mato Grosso. O tema proposto é a (re) construção do docente na 
alfabetização	de	Jovens	e	Adultos,	com	o	enfoque	nos	desafios	que	o	professor-alfabetizador	encontra	como	
mediador no processo de alfabetização/letramento de jovens e adultos.

Este	estudo	pretende	contribuir	 com	a	 reflexão	 sobre	as	práticas	pedagógicas	adotadas	nas	
salas de aulas de alfabetização de Jovens e Adultos, visando à melhoria do ensino/aprendizagem e, 
consequentemente,	formação	de	leitores	e	escritores	autônomos,	competentes	e	proficientes	inserindo-
os no universo da cultura escrita, pois ler e escrever são direitos fundamentais de todo cidadão.

Para a consecução desse objetivo necessário se faz o delineamento das bases teóricas sobre a 
aquisição	da	leitura	e	da	escrita	presentes	nos	documentos	oficiais	atuais	desse	segmento	educacional	
bem	como	as	 concepções	que	 fundamentam	as	práticas	pedagógicas	dos	docentes	que	atuam	
nas	 instituições	educacionais	na	alfabetização	de	 jovens	e	adultos.	Algumas	questões	nortearam	a	
investigação: Que escolhas didáticas os professores fazem para a alfabetização de jovens e adultos? 
Que critérios adotam para essas escolhas? Que teorias pedagógicas e epistemológicas fundamentam 
suas	práticas	pedagógicas?	Os	professores	justificam	suas	escolhas	pedagógicas	conscientemente?	Que	
resultados conseguem o longo do ano letivo no trabalho realizado? Essas escolhas promovem a formação 
de leitores e escritores? Os professores recebem assessoramento especializado do coordenador 
pedagógico para o trabalho de alfabetização de jovens e adultos? Que estudos realizam sobre as bases 
teóricas que fundamentam a proposta pedagógica adotada? Por que as práticas pedagógicas não se 
fundamentam em aportes teóricos de pesquisas mais recentes e com a contribuição da Linguística,
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As	primeiras	observações	do	trabalho	realizados	pelos	alfabetizadores	em	uma	instituição	pública	de	
educação de jovens e adultos de Mato Grosso, em Cuiabá, apresentam uma pratica pedagógica com atividades 
voltadas	para	a	alfabetização	de	crianças	com	exercícios	de	coordenação	motora,	desenvolvimento	da	
habilidade	visual	e	auditiva	como	condições	para	a	alfabetização.	Essas	atividades	reforçam	a	concepção	dos	
professores de que a aquisição da língua escrita é um processo perceptomotor e, não cognitivo que, portanto, 
precisam desenvolver a coordenação motora e outras habilidades perceptivas como condição para aprender 
a leitura e a escrita. Assim, a prática docente presente nas salas de educação de jovens e adultos, em nossa 
região,	valoriza	o	processo	mecânico	da	leitura	e	da	escrita,	em	detrimento	do	significado	e	das	funções	da	
linguagem.	Decorrente	dessa	concepção,	há	uma	preocupação	excessiva	com	aspectos	formais	da	escrita,	
entre	eles,	o	tipo	de	letra	(imprensa	e	cursiva),	a	caligrafia,	a	ortografia.	Constatei,	ainda,	o	uso	de	exercícios	
extraídos	das	cartilhas,	a	cópia	de	letras	e	famílias	silábicas	da	lousa	ou	do	livro,	raras	atividades	de	leitura	
deleite, porque é só para a criança. Nem mesmo livros de literatura compunham o ambiente alfabetizador 
escolar. Assim, a leitura e a escrita eram tratadas como mera aquisição da técnica de ler e escrever. Como 
essas atividades promoveriam a formação de jovens e adultos leitores e escritores? Dessa forma, só uma 
alternativa o professor-alfabetizador deve buscar formação continuada com aprofundamentos didáticos, 
teóricos	e	culturais,	a	fim	de	enriquecer	as	práticas	pedagógicas	da	escola	e	elevar	constantemente	a	
qualidade de ensino.

Para a temática proposta o tipo de pesquisa adotado que atenda aos objetivos da investigação é a pesquisa 
bibliográfica	de	autores	como	Luis	Carlos	Libâneo	(1994),	Emília	Ferreiro	e	Ana	Teberosky	(1999),	Liliana	
Tolchinsky (1995), Paulo Freire (1974) entre outros autores que buscam por meio depesquisas subsidiar as 
práticas	pedagógicas	visando	a	melhoria	da	qualidade	de	ensino	e,	sobretudo,	a	qualidade	nas	formações	
iniciais e continuadas dos professores alfabetizadores.

EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) nasce com uma perspectiva, prioritariamente, voltada para a 
alfabetização de uma parcela da população na qual o acesso à escolarização regular foi prejudicado, em 
caráter	compensatório,	como	objetivo	de	alfabetizar	desconsiderando	a	especificidade	dos	alfabetizandos.

Neste	contexto	histórico	do	Brasil,	a	EJA,	 se	caracteriza	por	uma	construção	a	margem	das	políticas	
públicas	para	a	educação.	Os	 fundamentos	dessa	educação	não	buscavam	adequar	a	metodologia	e	os	
objetivos	à	especificidade	dos	alunos,	sua	faixa	etária	e	ao	perfil	socioeconômico-cultural	dos	estudantes,	
mas, sim, apenas a uma visão de mera recuperação do tempo perdido, prevalecendo métodos destinados a 
alfabetização de crianças.

Nesse momento, o analfabetismo era concebido como causa e não efeito da situação econômica, 

social e cultural do país. Essa concepção legitimava a visão do adulto analfabeto como incapaz 

e	marginal,	identificado	psicológica	e	socialmente	com	a	criança.	(RIBEIRO,	2001,	p.	20)

Essa	visão,	no	entanto,	modificou.	Foram	somando-se	as	contribuições	 teóricas	de	educadores	que	
superavam	o	preconceito	contra	o	público	da	EJA,	“reconhecendoo	adulto	analfabeto	como	ser	produtivo,	
capaz de raciocinare resolver seus problemas” (ibid, p. 21). Este avanço mostrou resultado quando teoriasmais 
modernas da psicologia contribuíram, desmentindorótulos anterioresde que a capacidade de aprendizagem 
dos adultos seria menordo que a das crianças.

Nesta	época,	com	novos	pensamentos,	com	o	aumento	da	confiança	na	capacidade	de	aprendizagem	dos	
adultos	e	no	método	de	ensino	de	leitura	para	adultos	surge	a	produção	do	primeiromaterial	didático	específico	
para o ensino da leitura e da escrita para os adultos. O material orientava o ensino pelo métodosilábico, 
partindo de palavras-chave selecionadas e organizadassegundo suas características fonéticas.
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As sílabas deveriam ser memorizadas e remontadas para formar outras palavras. As primeiras 

lições	também	continham	pequenas	frases	montadas	com	as	mesmas	sílabas.	Nas	lições	finais,	as	

frases	compunham	pequenos	textos	contendo	orientações	sobre	preservação	da	saúde,	técnicas	

simples de trabalho e mensagens de moral e civismo. (ibid, p.22)

A partir da década de 1950 surge um descontentamento com a proposta vigente para a alfabetização 
de	jovens	e	adultos.	A	proposta	mostrava-se	superficial	na	aprendizagem,	propunha	um	período	curto	de	
alfabetização,	a	 inadequação	do	método	e	a	descontextualização	para	as	regiões	do	país.	Essas	críticas	
convergiram para uma nova visão sobre o problema do analfabetismoe para a consolidação de um novo 
paradigma	pedagógico	com	as	contribuições	de	Paulo	Freire.

O paradigma pedagógico que se construiu baseava-se num novo entendimento da relação entre a 
problemática educacionale a problemática social. Antes o analfabetismo era apontado como causa da 
pobrezae da marginalização, mas passa a ser visto como efeito da pobreza gerada por uma sociedade não 
igualitária.

Dessa	forma,	a	alfabetização	e	a	educação	de	base	de	adultos	deveriam	partir	sempre	de	umexame	crítico	
da	realidade	dos	educandos,	da	identificaçãodas	origens	de	seus	problemas	e	das	possibilidades	de	superá-
los, implicando numprofundo comprometimento do educador com os educandos.Reconhece-se os adultos 
analfabetos como sujeitos produtivos com uma cultura própria.

Paulo Freire criticou a chamada educação bancária, que considerava o educando analfabeto um sujeito 
“vazia”,	onde	o	docente	deveria	depositar	os	conhecimentos.	Assim,	Freire	coloca	o	educandocomo	sujeito	
de sua aprendizagem, elaborando uma proposta de alfabetização cujo princípio básico era que a leitura de 
mundo precedia a leitura da palavra. E, que, portanto, os adultos analfabetos não eram folhas em branco 
ou tábulas rasas e que caberia ao professor investigar seus conhecimentos prévios, sua bagagem cultural.

Após	anos	de	turbulência	política	no	Brasil	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos	vem	se	modificando	com	mais	
estudos e pesquisas sobre a aprendizagem da linguagem escrita com bases na linguística e na psicologia, 
que	lançam	novasluzes	sobre	as	práticas	de	alfabetização.	“Esses	estudos	enfatizam	o	fato	de	que	a	escrita	
e a leitura são mais do que a transcrição e decifração de letras e sons, que são atividades inteligentes, em 
que	a	percepção	é	orientada	pela	busca	dos	significados”	(RIBEIRO,	2001,	p.	31).

Em	1983,	Emília	Ferreiro	 fez	 importantíssimas	contribuições	no	campo	da	Alfabetização	de	Jovens	e	
Adultos.	Sua	pesquisa	“partiu	do	seguinte	problema:	qual	é	o	conhecimento	que	os	adultos	pré-alfabetizados	
têm	do	sistema	de	escrita?”.	(SCHWARTZ,	2012,	p.	41).	Desta	pesquisa	podemos	perceber

[...] que há semelhanças entre o pensamento do adulto e da criança não alfabetizados do ponto 

de vista cognitivo, que a psicogênese da língua escrita ocorre de modo muito semelhante entre 

as	pessoas:	 “os	adultosutilizam	[...]	os	níveis	conceituais	das	crianças,	o	que	reforça	o	caráter	

construtivo do processo de apropriação da língua escrita [...] (FERREIRO et. al., 1983:2 apud 

SCHWARTZ,	2012,	p.	42)

As	propostas	pedagógicas	para	a	alfabetização,	a	partir	dessas	contribuições,	começam	a	perceber	que	
não	é	necessário	nem	recomendável	montaruma	língua	artificial	para	ensinar	a	ler	e	escrever.	Os	jovens	e	
adultos em processo de alfabetização apresentam uma organização conceitual e pensam e interagem sobre 
o	objeto	de	conhecimento:	o	sistema	alfabético	de	escrita.	Eles	podem	escrever	enunciados	significativos	
baseados em seusconhecimentos da língua, ainda que, no início, não produzam umaescrita convencional.  
É	com	essas	produções	que	o	professorirátrabalhar,	ajudando-o	a	analisá-las	e	introduzindo	novasinformações.

Com relação à leitura, procura-se ampliar ouniverso linguístico do educando utilizando uma diversidade 
maior	de	textos.	A	formação	do	leitor	autônomo	não	depende	só	da	memorização	das	letras	e	dos	sons	delas,	
mas	também	do	conhecimento	dasfunções,	estruturas	e	dos	estilos	próprios	dos	diferentes	gêneros	textuais	
presentes na nossa cultura e não podem ser dissociados pelas práticas docentes.
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Para	os	adultos	em	fase	de	alfabetização	apresentam	maior	compreensão	das	funções	sociais	da	

língua,	apresentando	antecipações	significativas	e	pertinentes	para	os	textos	de	uso	social,	o	que	

torna	mais	fácil	chegar	ao	que	diz	o	texto.	Isso	é	fruto	do	conhecimento	que	têm	da	função	social	

da	escrita	e	por	considerarem	o	contexto	do	texto,	para	realizarem	as	antecipações.	(DURANTE,	

1998, p. 22)

Desta	forma,	hoje,	em	pleno	século	XXI,	muito	se	caminhou	nas	discussões	sobre	os	processos	de	ensino	e	
de aprendizagem na educação de jovens e adultos. Pois estes processos não são iguais para todos os sujeitos, 
já que ninguém aprende de uma mesma forma, porque os conhecimentos prévios e os pontos de partidas 
de cada um são diferentes. O modo como se aprende depende das características singulares de cada uma 
e	varia	de	acordo	com	as	motivações	e	interesses	pessoais,	que	dependem	das	experiências	vividas	e	das	
aprendizagens construídas.

Por isso é importante, para o professor da EJA, pensar na valorização do diálogo e da participação dos 
educandos no processo de aprendizagem, considerando o educando como sujeito portador de saberes, que 
devemser reconhecidos. Assim sendo, compete aos professores reformular suas práticas pedagógicas, antes 
novas	exigências	culturaise	novas	contribuições	das	teorias	educacionais.

Com	as	contribuições	de	Freire	e	Ferreiro	ao	longo	da	história	no	Brasil	a	educação	de	jovens	e	adultos	
pressupõe	um	novo	olhar	por	parte	da	esfera	política	e	pelos	docentes	atuam	nessa	modalidade.	É	mister	
compreender que se hoje muitos jovens e adultos voltam a procurar ou iniciar sua escolarização é certamente 
por uma necessidade de aprender a ler e a escrever, para ser inserido na cultura escrita permitindo-lhe que 
ela o transforme, e constitua de fato, num instrumento para pensar e agir no mundo.

Currículo na EJA

Reconhecer	a	criança,	o	adolescente,	o	jovem,	o	adulto	ou	o	idoso	nas	suas	especificidades	relativos	ao	
indivíduo e a cultura ao qual ele pertence, faz parte do processo de reconhecimento de cada um como ente 
social.	Considerar	estas	especificidades	e	reconhecer	os	processos	individual	de	cada	sujeito	permite	aferir	a	
eles	os	seus	deveres	e	seus	direitos	proporcionalmente	e,	assim,	construir	e	organizar	um	conjunto	de	ações	
que	permitam	pensar	e	refletir	neles.

Por isso, ao pensamos em um currículo para a educação de jovens e adultos, não podemos esquecer 
das	especificidades	do	público.	Pensar	na	idade,	na	cultura	em	que	estão	inseridos,	em	seus	trabalhos,	suas	
condições	sociais	e	outros	aspectos	que	vão	surgindo	ao	conhecê-los.	Uma	proposta	curricular	surge	da	
reflexão	de	práticas	educativas	que	se	pretende	generalizar,	aperfeiçoar	ou	 transformar,	orientando-se,	
implícita	ou	explicitamente,	por	concepções	sobre	o	tipo	de	pessoa	e	de	sociedade	que	se	considera	desejável,	
por julgamentos sobre quais elementos da cultura são mais valiosos e essenciais.

O	currículo	é	o	lugar	onde	esses	princípios	gerais	devem	ser	explicitados	e	sintetizados	em	objetivos	que	
irão	orientar	as	ações	educativas	com	base	nas	análises	dos	contextos	específicos.	Ações	que	irão	suprir	as	
necessidades educativas dos jovens e adultos com pouco ou nenhuma escolarização e que demarcarão o 
papel da escola e do educador neste processo.

Pensar no currículo da EJA é propor uma organização pedagógica com um caráter heterogêneo, 
ou	seja,	pensada	à	 luz	da	dinâmica	sócio-cultural	das	 fases	da	vida.	 “É	neste	momento	em	que	a	 faixa	
etária,respondendo	a	uma	alteridade	específica,	se	torna	uma	mediação	significativa	para	aressignificação	
das	diretrizes	comuns	assinaladas”	(CEB	nº11/2000,	p.	61).

A legislação educacional brasileira é bastante aberta quanto à carga horária, à duração e aos componentes 
curriculares	dos	cursos	que	ofertam	a	EJA.	Essa	flexibilidade	para	a	organização	dos	cursos	deve	respeitar	
as	orientações	e	diretrizes	nacionais,	sempre	com	o	objetivo	de	construir,	em	suas	práticas,	suaidentidade	
como	expressão	de	uma	cultura	própria	que	considere	as	necessidades	de	seu	público	e	seja	incentivadora	
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das potencialidades dos que as procuram. A organização curricular deve promover a autonomia dos jovens 
e adultos de modo que eles sejamsujeitos do aprender a aprender em nível gradual de apropriação.

É possível organizar turmas multisseriadas, reunindo pessoas com diferentes níveis de domínio da escrita 
e da Matemática, de conhecimentos sobre a sociedade e a natureza. Mesmo nos programas cujos critérios de 
enturmação obedecem a alguma seriação, a heterogeneidade é sempre uma característica forte dos grupos.

A EJA relaciona e transforma as vivencias dos jovens e adultos. Por isso, o aproveitamento dos estudos 
desses sujeitos é incentivado, as práticas pedagógicas possibilitam um saber em vários aspectos da vida e 
os	tornam	capazes	de	tomar	decisões	ainda	que,	muitas	vezes,	não	tenham	elaborado	certas	competências.

É nesse sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem 

e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente 

exigida	por	seres	que,	inacabados,	assumindo-se	como	tais,	se	tornam	radicalmente	éticos.	[...]	

Saber	que	devo	respeito	à	autonomia	e	à	identidade	do	educando	exige	de	mim	uma	prática	em	

tudo coerente com este saber. (FREIRE, 1996, p. 60-61)

Reconhecer	e	respeitar	as	experiências	da	vida	e	reconstruir	estas	experiências	ressignificando-as	com	os	
saberes	escolares	faz	parte	integrante	do	currículo	da	EJA.	“A	validação	do	que	se	aprendeu	“fora”	dos	bancos	
escolares	é	uma	dascaracterísticas	da	flexibilidade	responsável	que	pode	aproveitar	estes	“saberes”	nascidos	
destes	“fazeres””	(CEB	nº11/2000,	p.	34).	Saberes,	estes,	que	são	construídos	no	contexto	dos	sujeitos	e	que	
possam ser potencializadores de recursos para descrever e interpretar o mundo que os rodeiam.

EJA e a aprendizagem da linguagem escrita

É	recorrente	encontrarmos	nas	instituições	escolas	práticas	pedagógicas	que	tem	a	alfabetização	como	a	
aprendizagem	da	codificação	e	decodificação	de	signos	gráficos,	ou	seja,	concebe	a	“escrita	como	transcrição	
gráfica	da	linguagem	oral,	como	sua	imagem	(imagem	mais	ou	menos	fiel,	segundo	casos	particulares),	ler	
equivale	a	decodificar	o	escrito	em	som”	(FERREIRO	E	TEBEROSKY,	p.	22,	1999).

Com tudo, essas práticas garantem apenas uma aprendizagem mecânica, onde a ênfase se encontra no 
método de ensino e não nos processos de aprendizagem pelo qual o aluno passa. A pesquisa realizada por 
Ferreiro e Teberosky (1999) postuladas na Psicogênese da Língua Escrita é um marco divisor na educação 
brasileira sobre o conceito de alfabetização. Para as autoras a aquisição da linguagem ocorre por um processo 
ativo por parte dos alunos, pois procuram:

[...] ativamente compreender a natureza da linguagem que se fala à sua volta, e que, tratando de 

compreendê-la,	formula	hipóteses,	busca	regularidades,	coloca	à	prova	suas	antecipações	e	cria	

sua própria gramática (que não é simples cópia deformada do modelo adulto, mas sim criação 

original) (ibid. p. 24).

Nessa	perspectiva,	o	papel	do	professor	é	formar	leitores	e	autores	de	textos	inserindo-os	no	universo	da	
cultura escrita. É papel da escola cumprir sua função social no sentido de proporcionar o acesso dos alunos ao 
mundo letrado. Ler e escrever são direitos fundamentais de todo cidadão, independentemente de sua classe 
social.	“Ler	e	escrever	não	se	resumem	a	juntar	letras,	nem	a	decifrar	códigos:	a	língua	não	é	um	código	–	é	
um	complexo	sistema	que	representa	uma	identidade	cultural”	(SÃO	PAULO,	2008,	p.	16).

A aquisição da escrita aqui proposta pondera que não se pode desvincular a elaboração cognitiva da 
escrita	“da	sua	função,	do	seu	funcionamento,	da	sua	constituição	e	da	sua	constitutividade	na	interação	
social”	(SMOLKA,	1989,	p.	60).	Assim	sendo,	não	é	a	quantidade	de	palavras	que	o	aluno	“aprende”	que	o	fará	
escrever ou ler, pois por mais abrangente que seja o conjunto de palavras ensinado pelo professor não se 
constituem uma linguagem.
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Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem da linguagem escrita abrangem dois aspectos indissociáveis: 
o aspecto discursivo e o aspecto notacional. O aspecto discursivo se refere à linguagem que se escreve 
manifestada	em	vários	gêneros	discursivos	que	exigem	a	definição	da	situação	comunicativa:	quem	escreve,	
para	quem	escreve,	o	que	escreve	e	com	qual	objetivo.	Assim	a	escrita	supõe	uma	forma	e	contextos	para	o	
uso dessa forma.

A	forma	gráfica	[...]	implica	atividades	de	análise	e	combinação.	Mas	os	diversos	usos	da	escrita	

e	a	prática	de	escrever	produziram	certos	efeitos,	dando	lugar	a	novas	funções	e	a	novas	capa-

cidades. [...]

Poderíamos	dizer	que	estas	três	funções	–	de	registro	ou	função	mnemônica,	de	regulação	e	

controle	social	da	conduta	e	de	comunicação	–	são	funções	exteriores	à	escrita	que	estabelecem	

uma	relação	com	o	mundo.	(TEBEROSKY	e	TOLCHINSKY,	1995,	p.	22-25).

O aspecto notacional se refere à capacidade de reconhecer, interpretar e produzir distintas formas de 
notação,	que	são	as	formas	gráficas	usadas	para	registrar	e	transmitir	informação.

Algumas	notações	passaram	constituir	sistemas;	entre	elas,	duas	formam	os	sistemas	notacionais	

mais utilizados na nossa cultura, a escrita alfabética e o sistema de algarismos, denominado 

frequentemente	“números”.	Existiram	e	existem	outros	sistemas	de	escrita	que	não	são	alfabé-

ticos, mas todo sistema de escrita é um sistema de notação, alfabético ou não (TEBEROSKY e 

TOLCHINSKY,	1995,	p.	9).

Os	adultos,	em	fase	de	alfabetização,	podem	e	devem	escrever	enunciados	significativos	baseados	em	
seus conhecimentos da língua, ainda que, no início, não produzam uma escrita convencional e a partir 
dessas escritas o educador deverá trabalhar, ajudando o aprendiz a analisá-las e introduzindo novas 
informações.	Com	relação	à	leitura,	também	se	procura	ampliar	o	universo	linguístico,	utilizando-se	uma	
diversidade	maior	de	gêneros	discursivos	e	de	suportesde	textos,	que	vão	de	jornais	e	enciclopédias	a	
receitas e embalagens.

O papel do alfabetizador de jovens e adultos é ampliar nos alunos seus interesses e seus conhecimentos, 
mostrando	que	uma	verdadeira	aprendizagem	depende	de	muito	mais	que	atenção	às	exposições	do	professor	
e atividades mecânicas de memorização. A verdadeira aprendizagem precisa desenvolver ametacognição, 
ou seja, o pensamento acerca dos próprios pensamentos e a metalinguagem.

Práticas na EJA hoje

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, os estudantes com 15 anos 
completos podem realizar seus estudos no Ensino Fundamental e a partir de 18 anos completos o Ensino 
Médio.

Hoje	temos	3,4	milhões	de	estudantes,	segundo	o	Censo	escolar	de	2015,	que	frequentam	as	escolas	de	
EJA.	Desse	total	de	estudantes	há	uma	parcela	expressiva	de	alunos	jovens,	ou	seja,	essa	modalidade	de	
ensino	“está	recebendo	alunos	provenientes	do	ensino	regular,	provavelmente	aqueles	alunos	com	histórico	
deretenção e que buscam meios para conclusãodos ensinos fundamental e médio” (BRASÍLIA-DF, 2016, p.14).

Efetivar o direito à educação dos jovens e dos adultos ultrapassa a ampliação da oferta de vagasnos 
sistemas	públicos	de	ensino.	É	necessário	que	o	ensino	seja	adequado	aos	que	 ingressam	naescola	ou	
retornam	a	ela	fora	do	tempo	regular,	priorizando	pela	qualidade,	valorização	e	respeitoas	experiências	e	os	
conhecimentos dos alunos da EJA. Para estes estudantes muitas escolas ofertam esta modalidade educativa, 
principalmente no turno da noite, facilitando o acesso a escolarização. Mas a grande questão não é o acesso 
à escola e sim a permanência e a qualidade da aprendizagem.
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Em Mato Grosso foram organizados um espaço para atender somente a Educação de Jovens e Adultos, 
os Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), numa perspectiva de proporcionar aos educandos, 
que não puderam completar sua escolaridade na idade certa, o direito de cursar em um espaço com 
identidade pedagógica própria, pois essas pessoas pertencem a um mundo impregnado de escrita e em 
práticas sociais da língua, tornando-os, muitas vezes, culturalmente letrados.

Assegurado	pela	 LDB	 (1996),	 a	 “oferta	de	educação	escolar	 regular	para	 jovens	e	 adultos,	 com	
características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que	 forem	trabalhadores	as	condições	de	acesso	e	permanência	na	escola”	 (Art.	4º).	Além	de	garantir	
“oportunidades	educacionais	apropriadas,	 consideradas	as	características	do	alunado,	 seus	 interesses,	
condições	de	vida	e	de	trabalho,	mediante	cursos	e	exames”	(Art.	37).

Com	uma	escola	que	 só	atende	a	esta	modalidade	de	ensino	esperava-se	que	o	profissional	que	
atendesse esta modalidade fosse compromissado com o processo de ensino e aprendizagem que a proposta 
da	EJA	exige.	Os	professores	alfabetizadores	assumissem	umtomassem	uma	postura	de	mudança	de	suas	
práticas pedagógicas com o objetivo de atender as necessidades de aprendizagem que os educandos 
precisam.	Mas	muitas	mudanças	ainda	precisam	ser	feitas,	principalmente	nas	concepções	de	ensino	e	
aprendizagens dos professores.

Hoje	ainda	encontramos	nas	salas	de	alfabetização	da	Educação	de	Jovens	e	Adultos	as	atividades	
infantilizadas,	trazidas	das	salas	de	aula	com	as	crianças.	Atividades	que	não	oferecem	o	desafio	do	aluno	
em	“pensar	sobre”	a	linguagem,	ou	seja,	não	são	atividades	que	mobiliza	aspectos	cognitivos	dos	sujeitos.

O	ensino	hierarquizado	das	letras	primeiro,	depois	as	sílabas,	palavras,	frases,	e	depois	os	textos,	ainda	
se faz presente nos processos de alfabetização dos adultos não alfabetizados ou pouco escolarizados. Os 
professores,	por	mais	que	tenham	conhecimento	das	pesquisas	que	mostrem	a	ineficácia	de	métodos	na	
formação	de	leitores	e	produtores	de	textos	resistem	em	aceitar	as	mudanças	de	práticas	pedagógicas	
porque não compreendem a fundamentação dessas teorias pedagógicas.

Também, encontramos o treino de leitura mecânica apenas para aperfeiçoar oreconhecimento dos 
fonemas é constantemente trabalhado pelos professores, além de atividades mecânicas de coordenação 
motora.

O ensino na EJA, muitas vezes, acontece da mesma maneira que acontecia há anos atrás, ou seja, os 
professores ensinam da forma como eles foram ensinados, muitas vezes infantilizando as atividades e 
propondo	atividadespouco	desafiadoras	e	com	pouca	qualidade.	Isso	nos	revela	a	concepções	de	educação,	
de ensino, de aprendizagem, leitura, escrita e alfabetização que os docentes que atuam na modalidade 
possuem, ou seja, bases epistemológicas inatistas ou empiristas acarretando a manutenção de práticas 
pedagógicas tradicionais que consideram o estudante um ser passivo, que nada sabe e que o papel do 
professor	é	ensiná-los	a	decodificar	e	a	codificar,	no	caso	da	linguagem	escrita.

Também temos que levar em consideração que os professores, muitas vezes, procuram a EJA por 
“acharem	mais	 fácil”	 trabalhar	 com	adultos	do	que	 criança.	Os	professores	 se	acomodaram	com	a	
modalidade,	não	procuram	buscar	estudar,	pesquisar	as	questões	 relevantes	que	envolvem	a	prática	
pedagógica	para	um	público	tão	específico	e	heterogêneo:	concepção	de	aprendizagem	e	desenvolvimento	
cognitivo	dos	adultos;	subsídios	metodológicos	para	a	educação	de	jovens	e	adultos;	o	profissionalismo	
especializado para a EJA, entre outros assuntos.

Há	que	se	destacar,	que	emborahaja	um	livro	distribuído	pelo	Governo	Federal	específico	para	a	EJA,	
muitos professores desprezam o seu uso e não trabalham com ele, com o discurso de que estes livros 
estão	“fora	da	realidade	dos	estudantes”,	pois	contém	textos	muito	longos,	que	fogem	a	compreensão	dos	
estudantes.

Isso reitera nossa hipótese de que a falta de fundamentação teórica para compreender as formas de 
construção	e	aquisição	dos	conhecimentos	e	para	poder	criar	situações	de	aprendizagens	significativas	
que possam ampliar esses conhecimentos.
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Possibilidades na EJA

A	Educação	de	Jovens	e	Adultos	pauta-se	no	reconhecimento	da	pluralidade	de	experiências	em	que	o	
educando, jovens e adultos, trazem de sua vida, articulando sua vivencia, detectando sua realidade e seus 
saberes para, a partir deles, ampliá-los, permitindo uma leitura crítica do mundo e uma apropriação e criação 
de conhecimentos que possa torná-lo autônomo e transformador da sua realidade social.

A	concepção	de	uma	educação	contínua	traz	o	sentido	da	EJA	pelas	funções:

[...] reparadora – que repara o direito não atribuído na infância; equalizadora – compreende que 
a	única	forma	de	assegurar	igualdade	no	direito	é	priorizar	os	que	estão	distantes	dele;	e	quali-
ficadora	–	que	reconhece	como	o	verdadeiro	sentido	da	EJA,	por	significar	o	aprender	por	todo	
vida. (MATO GROSSO, 2012, p.172)

A	escola,	face	às	exigências	da	Educação	Básica,	precisa	ser	reinventada:	priorizar	processos	capazes	
de	gerar	sujeitos	inventivos,	participativos,	cooperativos,	preparados	para	diversificadas	inserções	sociais,	
políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as formas de produção 
e de vida. (BRASIL, 2013, p.18)

Os	CEJAs	propõem	um	novo	sentido	de	educação	para	os	educandos	dessa	modalidade	de	ensino.	
Propiciando	tempos	e	espaços	que	respeitem	as	especificidades	de	cada	um,	garantindo	condições	mais	
adequadas	às	exigências	de	atendimento	aos	estudantes.

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de não só respeitar 
os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela saberes 
socialmente construídos na prática comunitária – mas também, como há mais de trinta anos 
venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 
o	ensino	dos	conteúdos.	(FREIRE,	1996,	p.	30)

Durante décadas, a sociedade conceituou a EJA, como uma modalidade de ensino, voltada somente a 
adultos analfabetos. No entanto, atualmente sabe-se que a realidade da EJA é outra.

Nem sempre o educando que precisa retornar à escola, para constituir ou reconstituir sua jornada 
estudantil,	é	um	adulto	analfabeto	ou	um	sujeito	que	nunca	teve	acesso	a	escola.	No	contexto	das	discussões	
contemporâneas	sobre	a	Educação	de	Jovens	e	Adultos,	pode-se	perceber	que	há	inúmeras	razões	que	levam	
a acontecer o fenômeno da diversidade nesta modalidade de ensino.

O adulto que chega à EJA, já não é somente o analfabeto, o processo de rejuvenescimento da EJA tem 
sido fortemente discutido, uma vez que, muitos não alcançam o sucesso na aprendizagem.

Pensando nessa diversidade que encontramos nos CEJAs o currículo pautado na cultura dos sujeitos, que 
demanda	um	novo	posicionamento	de	professores	e	gestores	 referente	às	expressões	culturais	próprias	
desses sujeitos. O diálogo com a diversidade cultural do aluno é uma poderosa postura metodológica capaz 
de	orientar	a	escolha	de	conteúdos	e	de	procedimentos	de	ensino	em	sala	de	aula.

Os estudantes chegam à escola já com umagrande bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo 
de suas vidas. São donas de casa, operários, serventes da construçãocivil, aposentados, desempregados, 
imigrantes	de	diferentes	regiões	do	país	e	de	outros	países,	mais	jovensou	mais	velhos,	homens	ou	mulheres.	
Trazem,	enfim,	conhecimentos,	crenças	e	valores	já	constituídos.	É	a	partir	do	reconhecimentodo	valor	de	
suas	experiências	de	vida	e	visões	de	mundo	que	cadajovem	e	adulto	pode	se	apropriar	das	aprendizagens	
escolares de modo críticoe original, sempre da perspectiva de ampliar sua compreensão, seus meiosde ação 
e interação no mundo.

Para	que	a	ampliação	dos	conhecimentos	se	faça	de	modo	significativo	para	o	público	da	EJA	é	preciso	que	
considerar	estes	importantes	elementos.	E	combiná-los	com	a	faixa	etária	e	nívelde	conhecimentos,	por	isso	
é	exigido	dos	professores	propiciar	uma	a	avaliação	contínua,	identificar	insuficiências,	carências,	aproveitar	
outras formas de socialização e buscar meios pedagógicos/metodológicos que promovam a superação dos 
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problemas apresentados em um determinado grupo de educandos.Por meio de incentivos e estímulos durante 
as	aulas	é	que	o	sujeito	fará	de	suas	próprias	ações	internalizadas,	estímulos	para	conduzir	a	construção	de	
seus	próprios	conhecimentos,	ou	seja,	“a	obtenção	do	conhecimento	é	o	resultado	da	própria	atividade	do	
sujeito” (FERREIRO e TEBEROSKY, 1999, p.31).

Outros fatores que favorecem o processo de aprendizagem são o ambiente e o estímulo. O ambiente 
alfabetizador é de fundamental importância, pois proporciona oportunidades para que se formem leitores e 
produtores	de	textos	autônomos	e	críticos	que	levem	a	analisar	e	compreender	o	que	leem	e	o	que	escrevem.	
Os estudantes com mais estímulo e motivação tem maiores chances de construir melhor seu processo de 
aprendizagem.

Por	este	motivo	o	docente	deve	perceber	a	 complexidade	desta	modalidade	de	ensino.	Recorro,	
novamente	a	Ferreiro	e	Teberosky	(1999)	que	afirmam	que	as	“atividades	de	interpretação	e	de	produção	de	
escrita começam antes da escolarização” (ibid, p.43), ou seja, ao adentrarem na escola os alunos já trazem 
conhecimentos riquíssimos, principalmente quando falamos da educação de jovens e adultos.

Dessa forma, o professor deve estar preparado para interagir com estes estudantes e estabelecer o 
exercício	do	diálogo	e	estar	disposto	a	conhecer	os	conhecimentos	que	os	alunos	apresentam.	O	professor	
precisa	ser	profissional	do	ensino,	e	assumir	um	“compromisso	alfabetizador”,	termo	que	tomo	emprestado	
de	Claúdia	Molinari,	isto	é,	um	compromisso	de	assegurar	espaços	sistemáticos	na	s	rotinas	para	as	práticas	
de	leitura	e	de	escrita,	seja	via	mediação	do	professor,	ao	ouvirem	e	ditarem	textos,	seja	produzindo	e	lendo	
autonomamente. .

Os	professores,	muitas	vezes,	não	têm	“compreensão	do	objeto	de	conhecimento	que	estão	oferecendo	
aos	alunos	e	do	processo	através	do	qual	se	dá	a	sua	aprendizagem”	(WEISZ	apud	SMITH,	1989).	Sem	essa	
compreensão	não	percebemos	como	somos	“desprofissionalizados,	reduzem-se	à	condição	de	mão-de-obra	
barata” (ibid.).

Smith (1989), ainda pondera muito bem o papel do professor, principalmente do alfabetizador:

O papel primário dos professores de leitura pode ser resumido em poucas palavras – é o de 
garantir	[...]	demonstrações	adequadas	da	leitura	sendo	usada	para	finalidades	evidentemente	
significativas,	e	ajudar	os	alunos	a	satisfazerem,	por	si	mesmos,	estas	finalidades.	[...].	Os	professores	
devem, eles mesmos, ser usuários conspícuos da linguagem escrita. (p. 246-247)

Ressalto que o docente da EJA, principalmente do professor alfabetizador, não pode infantilizar suas 
ações	no	que	se	referem	a	métodos,	conteúdos	e	processos.	Ele	precisa	assumir	um	compromisso	com	a	
proposta pedagógica e com um sistema de ensino de qualidade para os jovens e adultos. Isso quer dizer que o 
professor	pensará	nos	conteúdos	curriculares	de	forma	a	tratá-los	com	níveis	de	abrangência	e	complexidade	
necessários	à	(re)	significação	de	conhecimentos	e	valores,	nas	situações	em	que	são	(des)construídos/(re)
construídos por jovens e adultos.

Por	isso	nota-se	uma	carência	de	formação	específica	para	atuar	na	EJA.	Uma	formação	que	possamos	
resguardar o sentido de uma relação pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, marcados de 
experiênciasque	não	podem	ser	ignoradas.	Esta	preparação	tem	como	finalidade	a	permanência	na	escola	
via	o	ensino	dos	conteúdos	trabalhados	de	modo	diferenciadocom	métodos	e	tempos	intencionados	ao	perfil	
destes	estudantes.	Também	a	sistematização	dos	conteúdos	didáticos	e	das	práticas	pedagógicas	não	podem	
ser	ausentes	da	especificidade	da	EJA	e	nem	docaráter	multidisciplinar	e	interdisciplinar	dos	componentes	
curriculares.

Considero	importante	que	os	educadores	exercitem	a	liberdade	de	opções	que	essa	modalidade	educativa	
permite,	mas	que	também	exige	uma	adequação	de	suas	propostas	pedagógicas	às	necessidades	e	interesses	
dos jovens e adultos.

Considerações finais

Compreendo que o caminho percorrido no processo de aprendizagem, principalmente na alfabetização 
de	jovens	e	adultos,	é	prolongado	e	construído	por	meio	da	influência	e	interação	entre	o	objeto	cultural,	
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que	podemos	definir	como	a	escrita	nos	mais	variados	contextos,	e	as	ações	sociais	entendidas	como	uso	
real e social dos objetos culturais.

Os jovens e adultos, ao longo de sua vivencia, possuem um contato sistemático com o universo social que a 
cultura escrita proporciona e dessa forma buscam aprender, compreender e interpretar o que está a sua volta. 
As	novas	informações	adquiridas	são	acrescentadas	aos	conhecimentos	que	eles	já	possuem	transformando	
a informação dada e se tornando assim um novo conhecimento.

A	construção	do	conhecimento	é	realizada	do	acréscimo	de	informações	novas.	Assim	com	as	devidas	
intervenções	realizadas	pelos	professores	os	estudantes	podem	avançar	em	seus	conhecimentos,	mas	isso	só	
ocorre dependendo da forma como as aulas são conduzidas. Propor atividades que objetive, acima de tudo, 
formar	leitores	e	produtores	de	textos	inserindo-os	na	cultura	escrita.	Atividades	que	façam	os	estudantes	
pensarem,	analisarem,	refletirem	sobre	suas	hipóteses.	Dessa	forma,	o	que	contribuirá	para	uma	formação	
de qualidade do aluno são a qualidade e a intencionalidade do trabalho realizado pelo professor.

Esse desenvolvimento mental é continuo e progressivo de maneira que ele construa e reconstrua conceitos 
por	meio	das	experiências,	ações	e	oportunidades	ofertadas	em	ambientes	escolares	e	não	escolares.	A	
aprendizagem dos alunos é derivada de estímulo juntamente com a ação do sujeito sobre esse estimulo, 
sendo assim a aprendizagem ocorre em duas vias por meio do estimulo ofertado e sobre a ação dele sobre 
o estimulo de forma ativa, fazendo do ato de pensar sobre, uma premissa para que ocorra a aprendizagem.

Por	isso	a	importância	de	criar	estratégias	que	aproximem	os	jovens	e	adultos	da	cultura	escrita.	Uma	
aproximação	que	permita	a	tomada	de	consciência	e	de	identificação	com	a	cultura	escrita,	proporcionando	
uma interação com culturas diferentes da que convivem no cotidiano da escola.
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O ensino da leitura e o comportamento leitor dos professores
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Resumo: O presente trabalho é parte de uma investigação em andamento sobre os comportamentos leitores 
dos professores da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental em dois municípios do Estado 
de	Mato	Grosso.	A	pesquisa	de	caráter	qualitativa	tem	como	objetivo	principal	verificar	a	 relação	entre	o	
comportamento leitor dos professores e suas práticas de leitura em sala de aula. Para a coleta de dados foram 
utilizados	questionários	e	entrevistas	semiestruturadas	com	professoras	de	escolas	públicas	dos	anos	iniciais	do	
Ensino Fundamental e da Educação Infantil. Os dados coletados foram analisados à luz dos referenciais teóricos 
de Lerner (2002), Smith (2003), Jolibert (1994), dentre outros. Os resultados obtidos evidenciaram que as práticas 
docentes	dos	professores	são	guiadas	pelas	concepções	de	leitura	dos	professores	e	seus	comportamentos	
leitores, ou sua ausência. Evidenciou, ainda, que a concepção dos docentes entrevistados sobre leitura ancoram-
se	em	pressupostos	associacionistas,	porém	marcadas	por	expressões	das	teorias	contemporâneas.
Palavras-chave: Comportamento leitor. Leitura. Formação de professor alfabetizador.

Introdução

Por muito tempo há uma discussão de como será possível que o papel da escola de formar leitores, ou 
seja,	novos	cidadãos	para	um	mundo	em	permanente	mudança	nas	suas	escritas	e	cada	vez	mais	exigente	
quanto à qualidade de leitura, possa ser efetivamente e amplamente realizado. Muitas das vezes entre os 
objetivos	propostos	e	as	práticas	exercidas	formam-se	um	abismo,	criando	uma	divergência	entre	pressupostos	
epistemológicos e práticas pedagógicas. Nessa perspectiva tomamos a iniciativa de desencadear uma 
pesquisa que tem por objetivo investigar os comportamentos leitores dos professores, as suas práticas de 
leitura	e	suas	implicações	para	a	prática	pedagógica	a	fim	de	verificar	a	contribuição	dos	hábitos	leitores	no	
exercício	docente	do	professor	alfabetizador.

Pesquisas	realizadas	no	Brasil	por	MAGNANI,	1989;	CHIAPPINI,	2002;	SOUZA,	2004;	SILVA,	1998,	2000	
ressaltam	a	relevância	da	figura	do	professor	no	processo	de	formação	leitora,	considerando-se	que	esse	
profissional	é	visto	como	mediador	do	processo.

Além disso, vale ressaltar que no mundo contemporâneo, o conceito de verdadeira democracia passa pelo 
decisivo investimento na formação de leitores.

Caracterização dos sujeitos

Os sujeitos dessa pesquisa são onze professores das Séries Inicias e da Educação Infantil, todos habilitados 
em licenciatura em Pedagogia. O grupo de professores envolvidos na pesquisa constituem-se, em sua 
totalidade,	de	pessoas	do	sexo	 feminino,	o	que	confirma	outros	estudos	 realizados	por	outros	autores,	
Gouveia	(1970),	Bruschini	(1979),	Lewin	(1980),	Barroso	e	Mello	(1975),	sobre	a	tendência	da	sexualização	
do	magistério.	Os	dados	obtidos	referentes	a	idade	indicam	que	9,09%	se	situam	na	idade	inferior	a	trinta	
anos,	27,27%	encontram-se	entre	trinta	e	quarenta	anos,	36,36%	encontram-se	entre	quarenta	e	cinquenta	
anos,	e	27,27%	encontram-se	com	mais	de	cinquenta	anos	de	idade.	Com	relação	ao	nível	de	qualificação	
profissional,	além	de	possuírem	graduação	em	licenciatura	em	Pedagogia,	os	dados	demonstram	que	90,9%	
das professoras consultadas possuem Curso de Especialização. As áreas escolhidas pelas professoras para 
cursar	na	pós-graduação	foram:	Educação	Infantil	 (45,45%),	Letramento	(9,09%),	Relações	raciais	(9,09%),	
Psicopedagogia	(9,09%),	e	Pedagogia	clínica	(9,09%).	A	partir	desses	resultados	pode-se	observar	que	dentre	
todas	as	Especializações	citadas	entre	as	professoras,	poucas	se	aproximam	do	desenvolvimento	de	práticas	
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leitoras das crianças. Outro ponto relevante é que nenhuma das professoras possuem pós-graduação 
Stricto Sensu,	ou	seja,	mestrado	e/ou	doutorado.	No	que	se	refere	a	experiência	profissional:	possuem	uma	
experiência	significativa	no	magistério	desse	nível	de	atuação	da	educação	básica	(próximo	ou	superior	a	10	
anos)	e	somente	uma	professora	está	iniciando	a	carreira	docente	(dois	meses)	e	outra	finalizando	a	carreira	
(22 anos de serviço).

Coleta de dados

O trabalho de coleta de dados ocorreu no período de novembro a dezembro de 2016, compreendendo 
a aplicação de questionários. Eles foram aplicados com onze professoras da Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. É composto de duas partes: a primeira envolve aspectos relacionados com 
os comportamentos leitores dos professores, e tem como objetivo a caracterização dos hábitos de leitura das 
professoras	em	exercício	docente.	Essa	parte	é	composta	por	questões	que	envolvem	características	como:	
gosto,	motivação	e	intenção	leitora.	A	segunda	parte	tem	como	objetivo	verificar	as	práticas	de	leitura	dos	
professores dentro de sala de aula. Os questionários se complementam na intenção de aferir se há um vínculo 
entre o comportamento leitor dos professores e suas práticas de leitura com seus alunos.

A coleta de dados foi realizada através de questionários semiabertos, por constituir-se um procedimento 
que	“permite	um	maior	aprofundamento	das	informações	obtidas”	(LUDKE	e	ANDRÉ,	1986,	p.9.	Apud,	VILELA,	
2000, p. 28).

Primeiras palavras

Durante	muito	 tempo	esteve	vigente	nas	concepções	de	ensino	escolar	o	entendimento	de	 leitura	
enquanto	a	aprendizagem	da	decodificação,	ou	seja,	métodos,	técnicas.	A	fim	de	superar	essas	concepções,	
estudos sobre a leitura vêm sendo categóricos em direcionar a formação de leitores para além dos estudos 
de métodos, na compreensão dos processos cognitivos que as crianças desenvolvem ao longo da introdução 
do universo letrado. Novas perspectivas para a alfabetização com foco na aprendizagem, na interação e 
pelo contato/acesso a materiais escritos que circulam socialmente são veiculadas nos cursos de formação 
de professores alfabetizadores.

No que tange a condição para a caracterização do sujeito leitor, temos como condição para sujeito-leitor 
aquele	que	 leu,	 inteiro	ou	em	partes,	pelo	menos	um	livro	nos	últimos	três	meses.	E	sujeito-não-leitor	é	
aquele	que	declarou	não	ter	lido	nenhum	livro	nos	últimos	três	meses,	mesmo	que	esse	mesmo	leitor	tenha	
mencionado	que	leu	ao	menos	um	livro	nos	últimos	doze	meses.

Para	Jolibert	(1994)	“ler	é	atribuir	diretamente	um	sentido	a	algo	escrito,	[...]	é	questionar	algo	escrito	
como	tal	a	partir	de	uma	expectativa	real	[...]	é	fazer	hipóteses	de	sentido”	(p.	15).	A	autora	comenta	que	as	
situações	de	leitura	nas	escolas	não	podem	acontecer	como	antes	e	acrescenta	“lê-se	a	todo	o	momento	
durante o dia em função da vida na aula e na escola e dos projetos em curso” (p.31). A autora ainda constata 
que	não	lemos	para	aprender	a	ler,	mas	sim	por	mais	finalidades,	como	necessidade	de	se	informar,	prazer,	
para responder as necessidades sociais, entre outras.

Segundo	Smith	(2003),	ler	é	“ter	questões	relevantes	a	fazer	(que	o	texto	pode	responder)	e	de	ser	capaz	
de	encontrar	respostas	a	pelo	menos	algumas	destas	questões”	(p.	200).	De	tal	modo,	ao	lermos	um	texto,	
o	lemos	com	uma	finalidade	definida,	e	é	essa	finalidade	que	nos	permite	a	compreensão,	ou	não,	do	texto.	
Smith	(2003)	também	afirma	que,	ler	não	se	reduz	a	identificação	de	letras,	palavras	ou	significados,	e	nem	
pronunciar as letras individuais ou palavras isoladas.

Ainda segundo o autor, a leitura dependa da previsão e de questionamento. A previsão é a base para a 
compreensão	do	mundo,	é	fazer	perguntas	sobre	aquilo	que	queremos	ler,	e	compreender	significa	sermos	
capazes de responder algumas dessas perguntas. Conforme o autor, a previsão, é fazer perguntas sobre aquilo 
que	queremos	ler,	e	compreender	significa	sermos	capazes	de	responder	algumas	dessas	perguntas.	Assim,	
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para ler é necessário que os olhos vejam algo impresso na página (informação visual) e o envie ao cérebro, 
mas	as	informações	visuais,	por	si	só,	são	insuficientes	e	não	caracterizam	a	leitura.	É	preciso	conhecimento	
sobre	a	linguagem,	porque	a	leitura	requer	do	leitor	o	processamento	de	informações	que	se	encontra	“além	
dos olhos”, isto é a informação não visual, constituída do conhecimento do assunto, conhecimento da língua, e 
experiências	do	leitor.	A	leitura	depende,	mais	da	informação	não	visual,	do	que	da	leitura	visual,	contrariando	
o	que	se	verifica	nas	práticas	tradicionais	que	investem	a	atenção	na	informação	visual	do	texto,	priorizando	a	
decodificação	das	palavras	em	detrimento	da	significação	do	texto.	A	leitura	“envolve	uma	combinação	entre	a	
informação	visual	e	não	visual.	Ela	é	a	interação	entre	o	leitor	e	o	texto”	(SMITH,	2003,	p.	86),	a	insuficiência	da	
informação não-visual torna a leitura difícil ou até mesmo impossível. A leitura compreensiva está diretamente 
ligada	ao	conhecimento	que	temos	e	aos	questionamentos	que	fazemos	ao	texto.

Nessa mesma esteira, Lerner (2002) defende que a leitura e a escrita têm dois propósitos: propósito didático, 
que se dá em âmbito escolar. Refere-se ao conhecimento que o aluno precisa aprender para utilizar em sua 
vida futura e o outro é o propósito comunicativo, que se refere a ler e escrever para conhecer outros mundos 
ou	se	comunicar	e	são	situações	muitas	vezes	excluídas	do	âmbito	escolar.	E	ainda,	para	essa	autora	há	um	
“abismo	que	separa	a	prática	escolar	da	prática	social	da	leitura	e	da	escrita”	(2002,	p.	33).

A leitura na fala dos professores

Com base nesses estudos e pesquisas de diferentes interlocutores buscamos investigar sobre os meios que 
a	escola	realiza	para	cumprir	com	eficiência	a	formação	de	leitores	e	produtores	de	textos	desde	a	educação	
infantil inserindo-os no mundo da cultura escrita.

Iniciamos nossas entrevistas questionando os professores sobre seus comportamentos leitores. Os docentes 
entrevistados	afirmam	ser	leitores	(90,	91%)	no	entanto,	quando	questionados	sobre	a	presença	da	leitura	em	
suas	vidas,	apenas	35,71%	leu	um	livro	no	último	ano.	Como	alguém	que	não	lê	pode	ensinar	e	contagiar	outras	
pessoas	para	a	leitura?	Sabemos	que	o	pouco	contato	com	o	universo	literário	dificulta	o	desenvolvimento	
do	gosto	leitor,	como	afirma	Ana	Maria	Machado,	em	entrevista	concedida	à	Revista	Educação	da	editora	
Abril, de 2002:

Gente que não gosta de ler não pode ensinar a ler. É igual a um instrutor de natação que não 

gosta de nadar, e por isso tenta ensinar os alunos do lado de fora da piscina. (...) quem gosta de 

ler está sempre falando de livro, recomendando leituras para outras pessoas, é algo que contagia 

e	flui	naturalmente.

Ou ainda:

Como é possível a um professor ou a uma professora que não gosta de ler e de escrever, que não 

sente	prazer	em	desvendar	os	múltiplos	sentidos	possíveis	de	um	texto,	trabalhar	para	que	seus	

alunos entrem na corrente da linguagem, na leitura e na escrita? Inversamente, se o professor 

ou professora gosta de ler e de escrever, se é contador de casos e de histórias, o que (na sua tra-

jetória de vida) favoreceu esse gostar, essa prática? Que relação professoras e professores têm 

com a linguagem no seu cotidiano? O que contam, lêem, escrevem? Como ocorreu essa relação 

com a escrita ao longo de suas histórias de vida construí- das na coletividade? De que maneira 

esta	experiência	acumulada	influencia	a	relação	desses	professores	com	seu	trabalho?	(KRAMER,	

JOBIM e SOUZA, 1996, p. 18).

Essas	 indagações	propostas	por	Machado,	Kramer,	 Jobim	e	Souza,	entre	 tantos	outros,	 remete-nos	à	
premissa	de	que	somente	alguém	apaixonado	pela	leitura	pode	formar	leitores	competentes,	autônomos	e	
críticos. Concordamos com Abaurre (1988, p. 87)
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Uma das condiçõesnecessárias – talvez a mais importante! – para que o professor possa assumir, 

com competência, seu papel mediador entre a criança e o conhecimento que a ela caberá construir 

sobre leitura/escrita é a de que ele seja um leitor. Se o próprio professor não lê, se não sabe o 

que	significa	deixar-se	constantemente	seduzir	pela	magia	dos	livros,	se	nunca	viveu	a	aventura	

da	intertextualidade,	como	pretender	que	ele,	professor,	atribua	algum	significado	`a	afirmação	

corrente	de	que	“as	atividades	de	leitura	da	criança	devem	ser,	desde	o	início,	significativas”?	 

É	fácil	concordar	com	tal	afirmação.	Aliás,	é	justamente	isso	que	vimos	todos	ritualmente	fazendo,	

nas	atuais	discussões	sobre	o	assunto.	Difícil,	no	entanto,	é	levar	a	sério	o	que	ela	traz	implícito:	

somente	os	verdadeiros	leitores	entendem	realmente	o	que	vem	a	ser	uma	leitura	significativa.	

(Grifos da autora).

Por	essas	e	outras	razões,	para	 tornar	seus	alunos	 leitores	que	gostem	e	sintam	que	a	 leitura	é	uma	
necessidade, os professores precisam estabelecer uma intima relação de cumplicidade com a linguagem 
escrita,	experimentando	a	leitura	e	a	escrita	como	prática	social	e	cultural.	Como	afirma	Bamberger:

Experiências	escolares	realizadas	na	Áustria	mostraram	que	a	influência	do	professor	pode	ser	

decisiva no ensino da leitura, principalmente quando se compensam as oportunidades desiguais 

das crianças cujo progresso não é estimulado em casa”. (1995, p.75).

As	professoras	afirmam	que	leem	com	frequência	jornais	locais	e	revistas	(Veja,	Nova	Escola).	Os	livros,	
por	sua	vez,	mais	mencionados	foram	os	voltados	para	o	trabalho.	Não	recordavam	o	livro	lido	no	último	
ano.	Afirmaram	que	leem	menos	livros,	devido	ao	“alto	custo”	e	à	“falta	de	tempo”.	No	entanto,	nas	escolas	
públicas	há	uma	quantidade	significativa	de	literatura	brasileira,	literatura	infantil,	clássicos	da	literatura,	
livros	técnicos	das	diversas	áreas	de	conhecimento	(História,	Geografia,	Filosofia,	Sociologia,	Ciências,	Língua	
Portuguesa)	aguardando	um	leitor	para	lhe	dar	vida,	sentido.	Assim,	a	baixa	frequência	à	biblioteca	da	própria	
escola	contrasta	com	o	discurso	dos	docentes.	Se	são	leitores	como	afirmam,	e	se	o	orçamento	é	pequeno	e	
limita	essas	atividades,	por	que	não	utilizam	a	biblioteca	das	instituições	em	que	trabalham?

Outro dado que chama atenção com relação à leitura refere-se às práticas pedagógicas atividades de 
leitura	realizadas	pelas	professoras	com	seus	alunos.	As	docentes	afirmam	que	os	alunos	gostam	de	ler	e	
que	leem	para	as	crianças	diariamente	(81,81%)	e	semanalmente	(18,19%).	Afirmam,	ainda,	que	os	gêneros	
discursivos	preferidos	pelos	alunos	são	 fábulas	 (28,9%),	contos	 (28,9%),	poemas	 (13,2%),	 lendas	 (13,2%),	
parlendas	(10,5%)	e	notícias	(5,3%).	No	entanto,	quando	questionados	sobre	os	livros	e	autores	preferidos	pelas	
crianças	os	docentes	divagam	em	suas	informações	dizendo	apenas:	histórias	de	princesas,	fábulas,	contos,	
clássicos	da	literatura	infantil,	histórias	infantis,	gibis,	“Os	três	porquinhos”	“Tatu	balão”	e	poemas.	Informam	
que	realizam	atividades	nas	bibliotecas	diariamente	(27,27%),	semanalmente	(18,18%),	mensalmente	(18,18%)	
e	36,36%	não	respondeu	à	questão.	Observa-se	que	os	professores	confundem	suportes	de	textos	 (gibis)	
com	gêneros	discursivos.	Cabe	uma	reflexão	sobre	esses	dados:	se	a	leitura	é	uma	atividade	diária	e	se	os	
professores	propõem	atividades	de	leitura	inclusive	na	biblioteca	como	não	sabem	enumerar	as	preferências	
das crianças?

Outro dado relevante refere-se à utilização da biblioteca pelas crianças. Segundo, as entrevistadas os 
alunos	frequentam	a	biblioteca	apenas	quando	é	uma	atividade	exigida	pelos	docentes.	Essa	informação	
reitera nossos pressupostos de que a escola da educação básica não forma leitores. Os alunos não procuram a 
biblioteca por uma necessidade de entreter-se, divertir, informar, conhecer comunicar-se, entre tantas outras.

É importante ressaltar que quando questionados sobre as atividades de leitura que realizam em sala 
de	aula	45,45%	das	professoras	elencaram	as	seguintes:	o	reconto	de	histórias,	representação	de	histórias	
através de desenhos, dramatização, ilustração da leitura, escrita de palavras, frases sobre os personagens, 
socialização da leitura com os colegas. Realça-se que as docentes indicam apenas as atividades após a leitura 
e	que	significam	sempre	atividades	que	comprovem	que	as	crianças	compreenderam	o	texto,	na	perspectiva	
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das	docentes.	Chama	a	atenção	que	não	são	 indicadas	atividades	de	conversa	sobre	o	 livro	explorando	
estratégias de antecipação, inferência, resumo da informação e tampouco da formação leitora dos alunos. 
Nem mesmo alguma atividade relacionada aos direitos de aprendizagem tão estudados e proclamados pelo 
programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC – do qual as entrevistadas fazem parte. 
São direitos da aprendizagem que devem ser assegurados às crianças no ciclo de Alfabetização:

Ler	textos	não	verbais,	em	diferentes	suportes;	Ler	textos	(poemas,	canções,	tirinhas,	textos	de	

tradição	oral,	dentre	outros)	com	autonomia;	Compreender	textos	lidos	por	outras	pessoas,	de	

diferentes gêneros e com diferentes propósitos; Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios 

relativos	aos	textos	a	serem	lidos	(pelo	professor	ou	pelas	crianças);	Reconhecer	as	finalidades	

de	textos	lidos	(pelo	professor	ou	pelas	crianças);	Ler	em	voz	alta,	com	fluência,	em	diferentes	

situações;	Localizar	informações	explícitas	em	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	

professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Localizar	informações	explícitas	em	textos	de	diferentes	

gêneros	e	temáticas,	lidos	com	autonomia;	Realizar	inferências	em	textos	de	diferentes	gêneros	

e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Realizar	inferências	em	textos	de	

diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	com	autonomia;	Estabelecer	relações	lógicas	entre	partes	

de	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	

Estabelecer	relações	lógicas	entre	partes	de	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	com	

autonomia;	Apreender	assuntos/temas	 tratados.	em	 textos	de	diferentes	gêneros	 lidos	pelo	

professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Apreender	assuntos/	temas	de	diferentes	gêneros,	com	

autonomia;	Interpretar	frases	e	expressões	em	textos	de	diferentes	gêneros	e	temáticas,	lidos	pelo	

professor	ou	por	outro	leitor	experiente;	Interpretar	frases	e	expressões	em	textos	de	diferentes	

gêneros,	lidos	com	autonomia;	Estabelecer	relações	de	intertextualidade	na	compreensão	de	

textos	diversos;	Relacionar	textos	verbais	e	não	verbais,	construindo	sentidos;	Saber	procurar	no	

dicionário	os	significados	básicos	das	palavras	e	a	acepção	mais	adequada	ao	contexto	de	uso.	

(MEC, 2012, p.49)

Observa-se que os comportamentos leitores estão apresentados nos direitos de aprendizagem e, 
portanto,	 devem	 ser	 ensinados.	Vale	perguntar:	 que	 conteúdos	estão	 imbricados	nesses	direitos	de	
aprendizagem e envolvidos nas práticas de leitura? Alguns deles são: linguagem escrita; comportamento 
leitor; compreensão leitora; critérios para a escolha de livros; planejamento da aula da leitura (o que 
fazer	antes,	durante	e	após	a	leitura)	o	que	conversar/comentar	sobre	o	lido;	ler	e	contar,	pois	são	ações	
diferentes; literatura infantil; modalidades organizativas do ensino ou modalidades didáticas. Vale reiterar 
que oscomportamentosleitoressãoconteúdosdeensinoedevemserensinados (grifos nossos). Apesar da escola 
não	ser	a	única	responsável	pela	leitura	tem	um	papel	essencial	na	formação	do	leitor	-	pois	é	um	espaço	
permanente	de	formação	-	principalmente	para	aqueles	que	são	filhos	de	pais	que	não	tiveram	a	oportunidade	
de se escolarizar. Para tanto recorremos a Lerner que ressalta:

Entre	os	comportamentos	do	leitor	que	implicam	interações	com	outras	pessoas	acerca	dos	textos,	

encontram-se,	por	exemplo,	as	seguintes:	comentar	ou	recomendar	o	que	se	leu,	compartilhar	

a	leitura,	confrontar	com	outros	leitores	as	interpretações	geradas	por	um	livro	ou	uma	notícia,	

discutir	sobre	as	 intenções	 implícitas	nas	manchetes	de	certo	jornal...	Entre	os	mais	privados,	

por	outro	lado,	encontram-se	comportamentos	como:	antecipar	o	que	segue	no	texto,	reler	um	

fragmento	anterior	para	verificar	ou	quando	se	detecta	uma	incongruência,	saltar	o	que	não	se	

entende	ou	não	interessa	e	avançar	para	compreender	melhor,	 identificar-se	com	o	autor	ou	

distanciar-se	dele	assumindo	uma	posição	crítica,	adequar	a	modalidade	de	leitura	–	explorató-

ria	ou	exaustiva,	pausada	ou	rápida,	cuidadosa	ou	descompromissada...	–	aos	propósitos	que	se	

perseguem	e	ao	texto	que	se	está	lendo.	(2002,	pág.	62).
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Observa-se	assim	que	a	escola	é	uma	das	instituições	responsável	pela	formação	de	leitores	e,	portanto,	
precisa	de	desenvolver	ações	que	contribuam	para	a	formação	de	professores	leitores,	uma	vez	que	muitos	
profissionais	não	tem	uma	boa	relação	com	a	leitura,	não	sabem	escolher	os	livros	para	serem	lidos	para	os	
alunos, pois não tem familiaridade com a linguagem escrita. Faz-se necessário ampliar a competência leitora 
dos professores para que possam formar leitores.

É	mister	lembrar	que	as	crianças	já	ingressam	na	Educação	Infantil	com	um	conjunto	de	experiências	
sobre	as	finalidades	da	escrita,	sobre	as	diferentes	modalidades	de	textos	utilizados	para	atender	a	diferentes	
funções	e	diversas	experiência	de	leitura.	Afinal,	observam	anúncios	nas	ruas,	ouvem	historias,	tem	contato	
com	diversos	portadores	de	textos,	ou	seja,	interagem	constantemente	com	o	mundo	da	escrita,	muito	antes	
de	terem	essas	experiências	na	escola.	Isso	é	algo	que	deve	ser	considerado	ao	se	elaborar	um	planejamento	
de ensino, no entanto, não é o que temos visto nas áreas pesquisadas.

Por	essas	e	outras	razões,	para	tornar	seus	alunos	leitores	que	gostem	e	desejem	escrever,	os	professores	
precisam	estabelecer	uma	intima	relação	de	cumplicidade	com	a	linguagem	escrita,	experimentando	a	leitura	
e a escrita como prática social e cultural.

Para	que	a	escola	possa	produzir	um	ensino	eficaz	da	leitura	da	obra	literária,	deve	cumprir	

certos requisitos como: dispor de uma biblioteca bem aparelhada, na área da literatura, com 

bibliotecários que promovam o livro literário, professores leitores com boa fundamentação teó-

rica e metodológica, programas de ensino que valorizem a literatura e, sobretudo, uma interação 

democrática e simétrica entre alunado e professor (BORDINI e AGUIAR, 1993, p. 17).

Porém, o comportamento leitor dos brasileiros não acompanha o que se espera. Visto que, segundo a 
pesquisa	“Retratos	da	Leitura	no	Brasil	de	2015”,	os	brasileiros	leram	em	média,	nesse	ano,	2,43	livros	inteiros	
em	todo	ano.	Mesmo	existindo	grandes	iniciativas	de	leitura	dentro	e	fora	da	escola	os	brasileiros	seguem	
com	baixas	pratica	de	leitura.	Segundo	a	mesma	pesquisa	os	principais	motivos	são:	Falta	de	tempo,	ou	a	
pessoa	prefere	realizar	atividade	diferente	que	ao	invés	de	ler,	ora	não	dispõe	da	paciência	para	ler,	ora	não	
há	bibliotecas	por	perto,	já	aqueles	que	declaram	se	sentir	cansado	para	ler	e	por	fim	declaram	também	que	
acreditam que o preço de livro é alto.

Mediante	essas	constatações,	buscamos	nos	autores	referenciados,	quais	praticas	devem	ser	trabalhadas	
com	alunos,	desde	pequenos,	quanto	ao	desenvolvimento	do	comportamento	leitor	das	crianças	afim	de	que	
essas barreiras para a leitura sejam diminuídas.

Considerações finais

Com base nos resultados parciais, podemos inferir que o comportamento leitor dos professores estabelece 
uma intima relação com o desenvolvimento das atividades de leitura em sala e de como o professor trata de 
modo geral o desejo dos alunos em se aprofundarem, ou não, no universo letrado. Muito mais do que as técnicas 
de	codificação	e	decodificação,	está	a	cargo	do	professor	e	da	escola,	e	não	de	um	outro	profissional	ou	meio.

A	leitura	é	algo	de	deve	ser	trabalhado	constantemente	no	ambiente	escolar,	porque	são	“nas	situações	
de	leitura	e	produção	de	textos	orais	e	escritos,	de	diferentes	gêneros	que	os	indivíduos	se	apropriam	dos	
conhecimentos a respeito deles e desenvolvem as capacidades necessárias para atingir diferentes propósitos 
de comunicação.” MEC, p. 26, 2012. Cabe então ao professor ser leitor, isto é, ter um compromisso alfabetizador 
com	as	crianças,	no	sentido	de	formá-las	leitoras	e	produtoras	de	textos.	Trata-se	de	ser	o	incentivador,	aquele	
que	aproxima	seus	alunos	da	cultura	escrita	porque	entende	que	a	leitura	é	uma	necessidade	vital.	Isso	exige	
uma revisão dos cursos de formação de professores – tanto os de formação inicial quanto os de formação 
continuada	–	adotando	estratégias	formativas	para	formar	professores	leitores.	Essa	tarefa	é	complexa,	porém	
possível	e	exige	muito	conteúdo	bem	distribuído	no	tempo	e	regularidade	de	encontros	formativos.	Essa	tarefa	
só é possível desde que os docentes e futuros docentes estejam dispostos a rever sua relação com a leitura 
e a escrita e atualizem os conhecimentos didáticos sobre os seus conceitos de leitura.
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EIXO TEMÁTICO

ALFABETIZAÇÃO E LITERATURA

A Produção textual significativa: a escrita reflexiva  
sobre o lugar onde se vive

Idê Moraes dos Santos
PUC/SP  –  gutidelirou@gmail.com
Marcos Rodrigues Ferreira
UNICAMP  –  marcos.rohfe@gmail.com

 Tínhamos horta, galinheiro, vacas, cavalos e um pomar enorme, onde colocávamos, minha 

mãe e eu, banquinhos aos pés do limoeiro e chupávamos limão com sal. Tinha uma balança 

pendurada na mangueira, onde balançava os meus sonhos e as minhas fantasias.

  Aluna: Isleide Leal da Silva – Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) – Mogi das Cruzes

Resumo: O	objetivo	deste	texto	é	apresentar	o	projeto	do	concurso	literário	desenvolvido	em	2016	pela	Diretoria	
de Ensino Região de Mogi das Cruzes, realizado com base nos materiais pedagógicos do Programa Olimpíada 
de Língua Portuguesa. Participaram do projeto alunos regularmente matriculados na rede estadual de ensino 
do	Estado	de	São	Paulo	o	que	culminou	na	edição	de	um	livro	de	produção	de	198	textos	dos	gêneros	crônica,	
artigo de opinião, memórias literárias e poema, ilustrado por um professor e um aluno, envolvendo 52 escolas 
das	cidades	de	Biritiba	Mirim,	Salesópolis	e	Mogi	das	Cruzes.	A	execução	do	projeto	contribuiu,	entre	outras	
coisas, para a melhoria da escrita do aluno propiciando o desenvolvimento de habilidades de leitura e de 
escrita,	em	conformidade	com	os	conteúdos	e	materiais	formativos	utilizados	pelos	docentes	postulados	no	
Currículo	Oficial	do	Estado	de	São	Paulo.
Palavras-chave:	Letramento.	Língua	Portuguesa.	Produção	textual.

“Histórias	e	memórias:	o	lugar	onde	vivo”	é	um	projeto	de	produção	de	textos	que	foi	desenvolvido	pela	
Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzesno ano de 2016, com base nos materiais pedagógicos do 
Programa Olimpíada de Língua Portuguesa. Tal iniciativa proporcionou incentivar práticas de leitura e escrita 
nos	contextos	escolares,	tendo	como	focoo	desenvolvimento	das	competências	leitora	e	escritora.	Nesse	
sentido,	entendemos	que	trabalhar	com	o	texto	é	interagir	pela	linguagem	levando	em conta o que está dito 
ou silenciado, os valores, os sentimentos, as vivências e as visões de mundo dos interlocutores envolvidos em 
uma determinada situação comunicativa. (SÃO PAULO, 2012, p. 33).

Situação comunicativa essa que nos leva à 

questão	da	contextualização	e	remete-nos	à	reflexão	a	respeito	da	intertextualidade e da inter-

disciplinaridade. De que maneira cada objeto cultural se relaciona com outros objetos culturais? 

Como uma mesma ideia, um mesmo sentimento, uma mesma informação são tratados pelas 

diferentes linguagens? (SÃO PAULO, 2012, p. 29).

Os	processos	depesquisa,	 investigação	e	o	 trabalho	da	escola	na	seleção	dos	 textos	para	compor	o	
livro	com	as	produções	dos	alunosobjetivaram,	sobretudo,	contribuir	para	a	melhoria	da	escrita	do	aluno	
para que ele pudesse realizar diversas leituras e tecer diferentes escritas e olhares sobre o lugar onde vive; 
propiciar aos participantes o desenvolvimento de habilidades de leitura e de escrita, em conformidade com 
os	conteúdos	e	materiais	formativos	utilizados	pelos	docentes,	ampliando	o	olhar	sobre	o	Currículo	Oficial	
do	Estado	de	São	Paulo;	participar	e	envolver	alunos,	professores,	gestores	e	a	comunidade	interna	e	externa	
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da	escola	interdisciplinarmente,	tornando	o	trabalho	de	produção	textual	mais	significativo,	desvinculando-o	
do	contexto	de	produção	escolar	sem	um	fim	específico,	de	modo	que	todos	dialogassem	e	registrassem	suas	
percepções	sobre	o	lugar	onde	vivem.

Percepções	essas	que	denotam	a	multiplicidade	de	culturas	que	o	aluno	pode	encontrar	no	meio	em	
que	se	insere.	Para	Rojo	(2009)	“com	seus	produtos,	a	Indústria	Cultural	busca	o	reforço	das	normas	sociais,	
repetidas	até	a	exaustão	e	 sem	discussão.”	A	autora	 também	pontua	outras	questões	 relacionadas	ao	
grande	desenvolvimento	da	cultura	de	massa	através	da	globalização,	que	pasteuriza,	unifica	tudo.	Salienta	
a importância que a escola tem para potencializar uma relação dialógica na qual as várias vertentes da 
cultura sejam consideradas, não só a hegemônica, trazendo desta forma, para dentro dos muros da escola, 
a multiculturalidade. Neste sentido, promover e incentivar o aluno a produzir se reconhecer-se como autor 
de	produções	culturais	promove	uma	ampliação	da	relação	de	ampliação	do	letramento	no	que	se	refere	
ao seu conhecimento de mundo (ROJO, 2009, p. 30).

As trajetórias iniciais

Quanto aos procedimentos iniciais, com base na leitura, estudo e análise do Regulamento do Projeto, 
os professores receberam formação continuada (presenciais e por intermédio de videoconferências) com 
orientações	de	como	poderiam	discorrer	sobre	a	temática	do	lugar	onde	os	alunos	viviam	e	de	que	modo	
utilizariam os materiais pedagógicos que já estavam na escola, para desenvolver atividades de leitura e 
escrita dos gêneros crônica, memória literária, artigo de opinião e poema. Materiais esses que deram margem 
para que o professor pudesse também discutir com os discentes, tal como bem postulou Bakhtin (2003) 
“enunciações	concretas”,	ou	seja,	diversos	modos	de	utilização	da	língua	materna	reproduzidos	e	construídos	
por	intermédio	da	“comunicação	viva”,

A língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não chega ao nosso 

conhecimento	a	partir	de	dicionários	e	gramáticas	mas	de	enunciações	concretas	que	nós	mesmos	

ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação viva com as pessoas que nos rodeiam. 

(BAKHTIN,	2003,	p.	282,	283).

O tema foi o lugar onde vivo. Porque não tínhamos um título para o livro, iniciamos o projeto com o 
título provisório Palavras imagéticas do lugar onde vivo. Sugerimos às escolas que pensassem em um título, 
em conformidade com o trabalho que estava sendo desenvolvido na escola, para que, posteriormente 
pudéssemos	eleger	um	título	final.

Muitas	 sugestões	de	 título	para	o	 livro	 foram	dadas.	Para	garantir	que	 todos	pudessem	participar,	
promovemos um processo de votação on-line. Para tanto, utilizamos a ferramenta Google docs, através de 
um formulário. O resultado foi o seguinte:

Gráfico 1 – Concurso Literário - escolha do título do livro
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Quanto aos requisitos para participar do projeto, convidamos os alunos regularmente matriculados na 
rede estadual, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Especial, das modalidades regular, integral, 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA, sob a jurisdição da 
Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes.

Quanto	aos	gêneros	trabalhados	e	com	a	extensão	de	30	linhas	(exceto	poema),	as	escolas	realizaram	
a seleção e trabalho de escrita de crônicas (até 30 linhas); artigos de opinião (até 30 linhas); poemas (sem 
números	de	linhas)	e	memórias	literária	(até	30	linhas).

Etapas da redação e seleção dos textos

Nas	etapas	da	redação	e	seleção	dos	textos	percebemos	que,	tanto	nas	falas	dos	alunos	como	nas	
das professoras que estavam participando do projeto, diferentes modos de interação com o outro, bem 
como consigo mesmo por meio da linguagem, sobre isso Koch (2013), assinala que

“Quando	interagimos	através	da	linguagem	(quando	nos	propomos	a	jogar	o	“jogo”),	temos	sempre	

objetivos,	fins	a	serem	atingidos;	há	relações	que	desejamos	estabelecer,	efeitos	que	pretendemos	

causar, comportamentos que queremos ver desencadeados, isto é, pretendemos atuar sobre o(s) 

outro(s)	de	determinada	maneira,	obter	dele(s)	determinadas	reações	(verbais	ou	não	verbais).	

(KOCH,	2013	p.	29).

As	ações	de	leitura	e	seleção	dos	textos,	realizadas	tanto	pela	escola	como	Diretoria	de	Ensino,	foram	
executadas	em	três	etapas	distintas:	1ª	etapa	–	escola;	2ª	etapa	–	Diretoria	de	Ensino	e	3ª	etapa	–	Diretoria	
de Ensino e Escolas. Na primeira etapa, as escolas observaram os seguintes requisitos:

	 a)	 promoção	de	atividades	relacionadas	ao	tema	“O	lugar	onde	vivo”,	com	o	objetivo	de	estimular	a	
produção	dos	textos	em	sala	de	aula,	sob	a	orientação	do	professor.	Sob	essa	temática,	os	alunos	
escreveram crônicas, artigos de opinião, memórias literárias e poemas. As atividades foram fotografadas 
e enviadas à Diretoria de Ensino;

 b) trabalho com as atividades que tiveram caráter interdisciplinar. A escola elaborou uma comissão 
responsável	para	a	leitura	e	seleção	dos	textos	que	foram	encaminhados	à	Diretoria	de	Ensino.

Embora	o	foco	tenha	sido	a	escrita	dos	textos	sobre	o	lugar	onde	o	aluno	vivia,	percebemos	que	os	
conceitos	gramaticais	não	foram	deixados	de	lado,	mas	aproveitados	na	investigação	do	texto	do	aluno	
para	realizar	sua	análise.	Sobre	a	utilização	do	texto	do	aluno,	Possenti	(1996),	diz	que

É certo que não há, para esse roteiro, materiais didáticos prontos. Mas, a própria natureza desse 

tipo de roteiro coloca o material didático em plano secundário, já que o material prioritário do 

trabalho é a produção linguística do aluno, ao lado de uma pequena coleção de materiais de 

leitura. (POSSENTI, 1996, p. 85)

	 c)	 seleção	de	4	redações	(1	crônica;	1	artigo	de	opinião;	1	poema;	1	memória	literária)	e	encaminhamento	
à Diretoria de Ensino.

	 d)	 encaminhamento	da	redação	manuscrita	pelo	próprio	aluno,	sem	rasuras	e	com	identificação	do	aluno,	
assinada pelo diretor da escola e pelo professor responsável;

	 e)	 encaminhamento	do	texto	digitado	(formato	Word)	no	ambiente	da	Oficina	Pedagógica	da	Diretoria	
de Ensino.
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No que se refere à segunda etapa, fase Diretoria de Ensino, houve a

	 a)	 leitura	e	análise	dos	textos	pela	comissão	técnica	de	Professores	Coordenadores	do	Núcleo	Pedagógico	
(PCNP)	de	Língua	Portuguesa	responsável	na	Diretoria,	para	encaminhamento	à	gráfica.

	 b)	 consolidação	dos	 textos	 em	arquivo	 e	 elaboração	do	 sumário.	Nessa	 etapa	os	 textos	 foram	
encaminhados	ao	diagramador	(“boneco”)	e,	posteriormente,	à	gráfica	para	a	confecção	do	livro.

Na terceira etapa – Diretoria de Ensino e Escolas:

Cerimônia	de	entrega	do	livro	com	participações	culturais	dos	alunos	(dança,	músicas,	etc.)	e	exposição	
das	atividades	em	fotos	para	a	comunidade	escolar	e	externa.

Critérios de avaliação e desclassificação dos textos

As	 redações	 inscritas	 foram	avaliadas,	em	conformidade	com	as	grades	de	correção	do	Programa	
Olimpíada da Língua Portuguesa, segundo os seguintes critérios técnicos:

	 a)	 ter	entre	20	e	30	linhas	e	ser	manuscrita	em	língua	portuguesa	e	redigida	pelo	próprio	aluno,	à	exceção	
daqueles	que	necessitassem	de	atendimento	diferenciado	e	específico;

	 b)	 observação	da	correção	gramatical	e	 sintática,	a	objetividade,	a	originalidade,	a	ortografia	e	a	
propriedade vocabular;

 c) ser inédito, não podendo ter sido publicado em quaisquer mídias ou inscrito em concursos anteriores.

Seriam	desclassificadas	as	escolas:

	 a)	 em	que	o	texto	se	apresentasse	fora	do	tema	(fuga	ao	tema);

 b) não atendimento ao gênero da categoria em que estava inscrito (inscrever-se na categoria crônica e 
enviar	um	poema,	por	exemplo);

	 c)	 com	textos	 retirados	da	web (plágio), ou confeccionados por outros como parentes do aluno, ou 
professores;

	 d)	 que	enviassem	textos	fora	da	data	estipulada	pela	Diretoria	de	Ensino	(não	atendimento	ao	cronograma).

Trajetória e desenvolvimento das ações

O projeto foi realizado ao longo do período letivo de 2016. Grosso modo, no mês de março foram 
iniciadas as atividades com a reunião da equipe pedagógica para a elaboração do regulamento do projeto. 
Posteriormente, mais precisamente no dia 4 do mês de abril, elaborarmos uma videoconferência com 
informações	sobre	o	processo	de	redação	e	seleção	dos	textos	pelas	escolas.

Já	no	final	do	mês	de	abril,	até	julho,	orientamos	as	escolas	para	a	realização	de	ações	de	leitura	e	escrita	
que	ampliassem	o	repertório	cultural	do	aluno,	objetivando	a	elaboração	do	texto	final.	No	mês	de	agosto	
presenciamos	a	seleção	das	escolas	dos	4	textos	4	textos	manuscritos	(1	poema,	1	crônica,	1	artigo	de	opinião,	
1 memória), pelos professores e digitação pelos alunos integrantes do Grêmio (ou outros alunos) e envio 
à	Diretoria	de	Ensino.	Feito	isso,	em	setembro,	foi	a	data	final	das	escolas	enviarem,	por	e-mail,	ao	Núcleo	
Pedagógico	da	Diretoria	de	Ensino,	os	quatro	textos	selecionados.	(Vale	dizer	que	os	textos	manuscritos	foram	
usados na confecção de um origami em forma de pássaro tsuru, e entregue na entrada do Teatro, no dia da 
Cerimônia de entrega do livro).
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Em	outubro,	houve	a	consolidação	dos	textos	em	arquivo,	envio	dos	textos	ao	diagramador	(parceiro)	para	
a	elaboração	de	sumário	e	revisão	final	dos	textos/arquivos.	Já	no	final	de	outubro	e	início	de	novembro,	
procurou	estabelecer	contato	com	os	patrocinadores	que	financiaram	a	edição	do	 livro	 (obtivemos	15	
patrocinadores, incluindo o diagramador).

Foi em outubro, também que a Professora da Educação Básica das nossas escolas, Eliana, mostrou interesse 
em	ilustrar	todos	os	textos	do	livro	e,	juntamente	com	o	aluno	Brandon,	também	ilustrou	a	capa	do	livro,	
caracterizando nela, as três localidades estudadas: Mogi das Cruzes, Salesópolis e Biritiba Mirim.

Em	meados	de	novembro	assistimos	às	apresentações	culturais	dos	alunos	com	o	objetivo	de	realizar	
uma seleção prévia, para a entrega do livro. Participaram da cerimônia de entrega Professores, alunos, pais 
e responsáveis, além de representantes da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes.

Percepção/perfil do aluno quanto ao lugar onde vive

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela língua – com a história. É 
o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito com a língua, com a história, com os 
sentidos. Esta é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da língua com a 
exterioridade:	não	há	discurso	sem	sujeito.	(ORLANDI,	2005,	p.	47).

Se	o	objetivo	inicial	do	projeto	foi	o	de	incentivar	o	aluno	a	leitura	e	escrita	de	textos,	para	que	ele	pudesse	
tecer diferentes olhares e sentidos sobre o lugar onde vivia (ORLANDI, 2005, p. 47), isso de fato foi constatado 
nos	textos	dos	alunos	que	disseram,	entre	outras	coisas,	que

• Conhecem a história de seu município e a valoriza (festividades);

As	festas	típicas	reúnem	diversas	pessoas,	é	uma	maneira	de	socialização	e	cultura.	A	do	Divino	
do	Espírito	Santo,	por	exemplo,	ocorre	em	meados	do	mês	de	Junho,	nem	o	frio	dessa	época	con-
segue	desanimar	e	afugentar	os	devotos,	que	se	reúnem	e	organizam	tudo,	bem	cedinho.	O	bom	
de tudo, são as barracas com culinárias regionais, e o famoso afogado, que é referência para as 
famílias	que	se	reúnem	para	apreciar	esse	prato,	um	cozido	de	carne	com	vegetais.
Aluna: Mariana Ribeiro da Silva	–	9º	Ano	B	–	Ensino	Fundamental

Atualmente Mogi das Cruzes possui pontos turísticos muito bons, como o pico do uru-
bu, onde as pessoas se divertem e muitas praticam saltos de asa-delta. Também há o 
parque	centenário,	no	qual	as	famílias	se	reúnem	para	um	piquenique	ou	mesmo	um	
passeio em local aberto. O outro parque, do município, Leon Feffer, lugar em que, além 
das	reuniões	familiares,	as	pessoas	ainda	desfrutam	de	quadras	de	futebol,	de	vôlei	e	
brinquedos pra as crianças.
Aluno: Vitor Fraga dos Santos- 2ª Série A – Ensino Médio

A	praça,	a	igreja,	a	rua,	a	prefeitura,	tudo	isso	faz	parte	da	minha	cidade	“Salesópolis”,	um	lugar	
ótimo de se viver, com muitas histórias e segredos.
Aluna: Larissa Maria Santos de Moraes	–	7º	Ano	–	Ensino	Fundamental

 • Anseiam por melhorias de infraestrutura do lugar onde vive (sobretudo asfalto);

Uma de minhas ideias é que meu cantinho tenha cor e vida, que não seja tão urbanizado. Que 
suas vielas sejam uma passagem, e não um depósito de entulho, suas quadras coloridas e cuida-
das para qualquer um se divertir. Que seja aproveitado com vida, plantas e árvores, com frutas 
(melhor ainda).
Aluna: Pâmela Camila de O. Silva – 2ª Série B – Ensino Médio
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Jundiapeba, um lugar que, para quem mora, traz boas memórias, de quando ainda a estrada era 

de terra, e havia mais mato do que tijolo, as pessoas usavam enceradeiras em casa e as crianças, 

após	a	mãe	deixar	o	chão	intacto	de	tanto	brilho,	começavam	a	deslizar	de	lá	pra	cá	pela	casa	toda.

Aluna: Angela Dayana Maznik Oliveira- 3ª Série F – Ensino Médio

 • Sabem e conhecem seus direitos e deveres quanto às localidades (quer boa educação; conservação 
de seu bairro/patrimônio);

Mogi das Cruzes. Caminho em seu centro e me vejo diante de alguns edifícios antigos, com uma 
bela arquitetura acolhedora. Em algumas praças, deparei-me com monumentos de vários tama-
nhos	e	significados	marcantes,	que	todos	deveriam	ver,	já	outros	estranhos	e	engraçados	à	vista.
Aluna: Luana Oliveira Viana	–	8º	Ano	A	–	Ensino	Fundamental

 •	 Sabem	opinar	e	se	posicionar	com	criticidade	sobre	as	questões	políticas,	ainda	que	medianamente;

Resumindo, acho que não é uma das piores cidades do estado de São Paulo, pelo contrário, acho 
que é uma das melhores da região. O Brasil não é um país com um alto padrão de vida, pois dinheiro 
não	é	bem	aplicado,	já	que	há	gastos	com	coisas	inúteis	para	a	população,	tais	como	contratar	
duplas	sertanejas	em	datas	comemorativas	da	cidade,	investir	em	desfiles	de	escolas	de	samba	
durante o carnaval e construir shoppings e galerias que requerem manutenção de alto custo.
Aluna: Leticia Gonçalves Capelli Lima	–	9º	Ano	–	Ensino	Fundamental

Posso	não	conhecer	100%	da	cidade	onde	moro,	mas	nasci	e	cresci	aqui.	Poderia	fazer	um	texto	
citando	apenas	seus	“pontos	fracos”,	como,	lixo	nas	ruas;	calçadas	esburacadas;	casas	mal	–	estru-
turadas; animais abandonados; pessoas que morrem de frio, fome e sede; água de esgoto correndo 
nas ruas etc., mas infelizmente, isso não se encontra apenas em Mogi, e sim em grande parte das 
cidades do Brasil e apesar da situação não ser agradável, é melhor do que tempos antigos.
Aluna: Laura Furtado Alexandre – 2ª Série B – Ensino Médio

 • Valorizam a família e as amizades construídas na escola/comunidade;

Minha rua é como a minha família, todos se ajudam, se respeitam, é tudo muito colorido. Na rua, 
a diversão é garantida com as brincadeiras mãe da rua, futebol, esconde-esconde e pipa. Assim é 
o lugar onde eu vivo. Nossos visitantes são recebidos e acolhidos logo na entrada da cidade pelo 
Cristo Redentor. Este lugar é Biritiba Mirim, lugar onde tenho orgulho de viver.
Aluna: Letícia Yucari Melo Tanaka	–	8º	ano	A	–	Ensino	Fundamental

O	outro	parque,	do	município,	Leon	Feffer,	lugar	em	que,	além	das	reuniões	familiares,	as	pessoas	
ainda desfrutam de quadras de futebol, de vôlei e brinquedos pra as crianças. Além disso, a cidade 
vem	ganhando	mais	recursos	para	a	população,	como	por	exemplo:	postos	de	saúde,	hospitais,	
áreas	de	lazer,	bem	como	a	construção	de	moradias	populares	para	os	habitantes	de	baixa	renda.
Aluno: Vitor Fraga dos Santos – 2ª Série A – Ensino Médio

 • São saudosos dos tempos em que o diálogo não era realizado somente pelos celulares (contação de 
casos na varanda);

As crianças brincavam na rua e se divertiam mais, hoje as vejo no celular em jogos ou outras 
coisas que não tem tanta graça assim. Tenho muitas lembranças daquele tempo que era bom 
demais!	Frequentava	as	festas	das	igrejas	Santo	Antônio	e	São	João,	próximas	a	minha	casa.	Era	
o	campeão	na	brincadeira	do	pau-de-sebo,	minha	técnica	era	única,	esperava	todos	subirem,	
assim saia todo o sebo, quando chegava minha vez, já estava mais fácil, assim eu ganhava sempre, 
brindes	e	até	dinheiro.	Hoje	isso	também	acabou,	que	bom,	pois	a	idade	e	a	barriga	já	não	me	
deixariam	competir.Tenho	muitas	saudades	dessa	época!

Aluna:	Camila	de	Melo	Araújo	–	8º	Ano	D	–	Ensino	Fundamental
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Nos lugares que temos para apreciar a cidade só há gente no celular em vez de aproveitar a vista, 

há	muita	falta	de	segurança	também,	mas	tudo	isso	por	causa	de	alguns	cidadãos	que	“destroem”	

o que temos.

Aluna:	Vitória	Aparecida	da	Silva	–	9º	Ano	C	–	Ensino	Fundamental

 • Denunciam o aumento do consumo de entorpecentes pelos jovens e o descaso das autoridades quanto 
ao	auxílio	às	famílias:

O uso de drogas favorece a integração de jovens em determinados grupos sociais? Na minha 

comunidade boa parte dos jovens faz uso de drogas para se sentir integrado a um grupo. Esse 

problema	se	agrava	a	cada	dia	com	o	uso	em	locais	públicos	e	que	não	admitem	comportamentos	

dessa natureza, como: escolas básicas, faculdades, parques, praças.

Aluna: Maysa Lorens Calazans da Nóbrega – 2ª Série A – Ensino Médio

Quanto	a	leitura	e	escrita	de	seus	textos,	os	alunos:

• Sabem pesquisar e apontam dados estatísticos sobre seu município;

Fundada em 1 de setembro de 1560, Mogi é o maior e o mais desenvolvido município da região 

do Alto Tietê. Levando em conta que apesar de ser uma das grandes elites do estado de São Pau-

lo,	Mogi	gasta	muito	tempo	investindo	em	algumas	coisas	que	não	são	tão	necessárias.	A	saúde	

do município passa por vários problemas, como falta de médicos, aparelhos apropriados para 

os	atendimentos	dos	pacientes,	as	grandes	filas,	faltam	bom	atendimento	dos	funcionários	das	

instituições	hospitalares.	Já	a	educação	passa	por	sérios	problemas,	como	a	falta	de	professores	

apropriados para dar aula, falta de interesse dos alunos, etc. E a parte do lazer, a cidade não 

oferece	muitas	opções,	causando	então	a	falta	de	interesse	e	esportes	e	diversão,	e	infelizmente	

a	motivação	por	buscar	nas	drogas	a	saída	para	sua	“diversão”.

Aluna: Luana Gabriela Bezerra de Lima – 3ª Série B – Ensino Médio

Quanto	às	questões	que	envolvem	procedimentos	de	trabalho	com	a	linguística	textual,	os	alunos:

 •	 Têm	dificuldades	em	escrever	artigos	de	opinião	e	o	gênero	memórias	literárias;
 •	 Têm	dificuldades	em	empregar	figuras	de	linguagem	na	construção	do	texto	poético;
 • Apresentam marcas de oralidade em detrimento do uso da norma padrão;
 •	 Têm	dificuldades	em	pontuar	os	textos;
 •	 Apresentam	ausência	de	reescrita	e	revisão	textual.

Perspectivas	quanto	à	formação	docente	para	2017,	realização	de	formação	continuada	(orientações	
técnicas) com foco em:

 • Estudo dos gêneros: artigo de opinião, poema, memórias literárias e crônica, abarcando suas 
especificidades,	realizadas	por	meio	de	orientações	técnicas	presenciais	e	cursos	on-line.

 •	 Estudo	dos	aspectos	linguísticos	relacionados	ao	texto	(pontuação,	uso	de	conectivos),	por	meio	de	
realizações	de	formação	continuada	(cursos	presenciais	e	a	distância).

 •	 Prática	de	reescrita	e	revisão	textual,	por	meio	de	cursos	de	curta	duração	e	atividades	on-line,	sobre	
a temática estudada.

 •	 Análise	de	diferentes	contextos	de	utilização	e	trabalho	com	as	linguagens	padrão	e	oral,	a	partir	da	
leitura e investigação dos cotidianos escolares.
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Por	fim,	de	um	total	de	66	escolas,	sob	a	jurisdição	da	Diretoria	de	Ensino	do	Município	de	Mogi	das	Cruzes,	
a	coletânea	contou	com	198	produções	de	alunos	de	52	escolas	participantes	(79%),	das	cidades	de	Biritiba	
Mirim, Mogi das Cruzes e Salesópolis. A entrega aos alunos autores foi realizada no Teatro Vasques, dia 16 de 
dezembro	de	2016.	No	dia,	tanto	os	alunos	autores	dos	textos,	como	os	professores	responsáveis	pelo	projeto	
nas	escolas	receberam	exemplares	do	livro	(primeira	tiragem	de	500	exemplares).

Ao	avaliarmos	os	resultados	finais	da	execução	do	livro	de	produção	textual	Histórias	e	memórias:	o	
lugar onde vivo, entendemos que tanto professores quanto alunos tomaram para si o conhecimento como 
instrumento	mobilizador	de	competências,	o	que	reforça	o	sentido	cultural	do	aprendizado,	pois	pressupõe	
um modelo de escola no qual

o professor não se limita a suprir o aluno de saberes, mas dele é parceiro nos fazeres culturais; 
é	quem	promove,	das	mais	variadas	formas,	o	desejo	de	aprender,	sobretudo	com	o	exemplo	de	
seu	próprio	entusiasmo	pela	cultura	humanista,	científica	e	artística	(SÃO	PAULO,	2011,	p.	13).

Em	face	do	exposto,	é	imprescindível	discutir	as	escolhas	que	a	escola	faz	sobre	as	discussões	que	irá	
pontuar.	O	texto	exemplifica	considerar	o	contexto	social,	histórico	e	econômico	no	qual	o	aluno	está	inserido,	
o	contexto	de	produção	e	as	várias	possibilidades	de	análise	que	os	conteúdos	escolares	podem	proporcionar	
para os alunos. É fundamental valorizar e compreender os diversos letramentos que circulam nos espaços 
escolares e efetivamente possibilitar que os demais que ainda margeiam os muros encontrem passagem livre, 
porém	imbuída	de	reflexão	e	cuidado,	para	que	as	salas	de	aula	e	as	práticas	escolares	possam	constituir-
se de forma mais crítica ao considerar as diversas possibilidades de letramento. É preciso que a escola se 
torne efetivo espaço no qual o aluno poderá desenvolver-se de forma crítica, ética, democrática, sendo o 
protagonista de seu processo de ensino aprendizagem.

Ao pensarmos sobre as necessidades dos alunos de hoje, é importante ressaltar que, ao menos em discurso, 
é	de	comum	acordo	que	a	escola	é	um	espaço	destinado	a	todos	os	alunos,	sem	exceção.	O	ensino	de	língua	
materna	hoje	está	relacionado	a	uma	necessidade	de	construção	de	um	cidadão	crítico	e	reflexivo.	Destacando	
que saber ler e escrever com certa autonomia, por si só, não garante efetivamente que alguém venha a se 
tornar	mais	crítico,	um	cidadão	reflexivo.

Finalizando, para que o ensino de Língua Portuguesa possa pautar-se por uma visão que atribua sentido 
amplo	à	leitura	e	à	produção	de	textos,	é	necessário	que	o	trabalho	com	a	gramática	e	a	literatura	ocorra	
de	forma	mesclada	e	significativa,	vinculado	à	ideia	de	elaboração	de	sentidos	inerentes	ao	texto.	O	que	
deve	ser	privilegiado	é	a	leitura	e	a	produção	de	textos,	buscando	desenvolver	nos	alunos	não	só	a	leitura	
utilitária,	mas	também	a	fruição	literária,	o	prazer	pelo	ato	de	ler.	Eis	a	grande	reflexão	que	a	realização	
deste trabalho proporcionou.
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A favor da maré da linguagem escrita:  
o processo interativo no ato de ler e escrever

Jorgiana Cristine Pontes Nascimento
Joelma Reis Correia
Universidade Federal do Maranhão

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir possibilidades de apropriação da linguagem escrita por 
crianças	do	Ciclo	de	Alfabetização,	a	partir	de	situações	que	contemplem	a	realidade	em	que	estão	inseridos.	
Inicialmente, discute-se como o processo de aquisição da linguagem escrita vem acontecendo na escola 
e quais as mudanças necessárias para que, de fato, a linguagem seja colocada a serviço da interação; em 
seguida, aborda-se as atividades que vem sendo realizadas com as crianças participantes do Projeto de 
Extensão	“Entrelinhas:	Alfabetização	dialógica”,	desenvolvido	pelo	Departamento	de	Educação	I,	do	Curso	
de	Pedagogia,	da	Universidade	Federal	do	Maranhão,	cuja	ênfase	é	dada	a	situações	vividas	em	seu	entorno.	
Os autores que fundamentam o trabalho são: Saviani (1980), Vygotsky (1995), Bakhtin (1995), Mello (2009), 
Hernández	(1998),	dentre	outros.	Conclui-se	que	o	ensino	da	linguagem	escrita	deve	comtemplar	o	processo	
interativo, uma vez que somente assim a criança encontrará sentido para aprender este instrumento cultural.
Palavras – chave: Linguagem escrita. Interação. Projeto Maré.

Introdução

Ao	falarmos	sobre	ação	educativa	e	escola,	é	necessário	compreendê-las	enquanto	construções	históricas,	
pois	ambas	refletem	o	período	histórico	em	que	se	desenvolvem.	A	escola	enquanto	instituição	construída	
socialmente tem como função transmitir de forma sistematizada todo o conhecimento produzido pela 
humanidade,	cujo	objetivo	maior	é	humanizar	o	homem,	pois	como	bem	afirma	Saviani	 (1980,	p.51),	as	
instituições	educacionais	teriam	como	função	“ordenar	e	sistematizar	as	relações	homem-meio	para	criar	
as	condições	ótimas	de	desenvolvimento	das	novas	gerações	[...].	Portanto,	o	sentido	da	educação,	a	sua	
finalidade,	é	o	próprio	homem,	quer	dizer,	a	sua	promoção”.

Entretanto	por	estar	inserida	em	um	contexto	histórico	e	social,	a	escola	não	é	neutra,	pois	é	determinada	
pelos interesses de classes e grupos da sociedade em que se encontra estabelecida, e que determinam sua 
funcionalidade.	Mas,	como	sua	função	tem	como	fim	o	homem,	concordamos	com	Saviani	(1980,	p.52)	quando	
afirma	que	promover	o	homem	significa	“torná-lo	cada	vez	mais	capaz	de	conhecer	os	elementos	de	sua	
situação	a	fim	de	poder	intervir	nela	transformando-a	no	sentido	da	ampliação	da	liberdade,	comunicação	
e colaboração entre os homens”.

Nesse sentido, consideramos que a apropriação da leitura e da escrita pelas crianças é condição primordial 
para	a	vida	em	sociedade,	uma	vez	que	estas	atividades	norteiam	as	nossas	ações	dentro	desta	sociedade.	
Logo,	a	escola	tem	a	responsabilidade	de	criar	as	condições	necessárias	para	que	essa	apropriação	aconteça,	
ampliando	a	liberdade	e	as	ações	dos	alunos	no	mundo	que	os	cerca.	Tal	necessidade	se	faz	ainda	mais	
presente	na	escola	pública,	 instituição	que	atende	a	classepopulares	que,	portanto,	precisadeste	espaço	
para ter acesso a cultura mais elaborada, possibilitando-lhe a transformação da sua realidade, imposta pelas 
condições	sociais.

No entanto, como sabemos, muitos alunos passam onze anos na escola e não conseguem se apropriar 
desse instrumento cultural que é a escrita, situação que nos tem chamado atenção, especialmente porque 
a	temos	vivenciado	de	perto	por	meio	do	Projeto	de	Extensão	“Entrelinhas:	alfabetização	dialógica”,	ação	
desenvolvida por professoras do Departamento de Educação I, do Curso de Pedagogia, da Universidade 
Federal	do	Maranhão	–	UFMA,	cujo	objetivo	é	alfabetizar	crianças	do	1º	ao	5º	ano	do	ensino	fundamental, 
matriculadas	em	escolas	da	Rede	Pública	Municipal,	no	contra	turno	em	que	estas	estudam, residentes em 
bairros	periféricos	próximos	ao	Centro	de	São	Luís,	capital	do	Maranhão.
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Como mencionamos, nesse Projeto temos buscado alfabetizar os alunos que a escola não tem dado 
conta de fazê-lo, no entanto, neste artigo lançaremos o olhar apenas para a Turma do Ciclo de Alfabetização  
(1º	ao	3º	ano	do	Ensino	Fundamental),	uma	vez	que	trabalhamos	diretamente	com	elas	no	referido	Projeto	
na	condição	de	estagiárias,	o	que	para	nós	tem	sido	um	desafio	constante,	embora	venha	sendo	também	um	
grande o aprendizado.

Neste	sentido,	este	texto	tem	por	objetivo
discutir	possibilidades	de	apropriação	da	 linguagem	escrita	por	crianças	do	1º	ao	3º	ano	do	ensino	

fundamental,a	partir	de	situações	que	contemplem	a	realidade	em	que	estão	 inseridos,	como	o	Projeto	
Maré.Para tanto, foi fundamental o diálogo com os seguintes autores: Saviani (1980), Vygotsky (1995), 
Bakhtin (1992, 2003), Mello (2009),	Hernández	(1998),	dentre	outros.	O	artigo	encontra-se	assim	organizado:	
inicialmente, discutimos como o processo de aquisição da linguagem escrita vem acontecendo na escola 
e quais as mudanças necessárias para que, de fato, a linguagem seja colocado a serviço da interação; em 
seguida,abordamos	as	atividades	que	vem	sendo	realizadas	com	as	crianças,	cuja	ênfase	é	dada	a	situações	
vividas em seu entorno.

O processo de aquisição da linguagem escrita como interação

Como sabemos, aprender a ler e escrever não é uma prática cultural tão simples como aprender a 
linguagem	oral,	uma	vez	que	esta	última	apresenta	todas	as	condições	necessárias	para	que	faça	sentido	para	
a criança: tem um interlocutor imediato e, por esse motivo, o sujeito pode voltar atrás no que diz, além disso:

Cada frase, cada conversação é precedida pelo aparecimento do motivo da linguagem: para que 

falo, que fonte de motivos afetivos e de necessidades alimenta essa atividade. [...] Na linguagem 

oral não há necessidade de se criar a motivação da fala. Neste sentido, a linguagem oral está 

regulada pela situação dinâmica (VYGOTSKI, 2001, p.230-231).

A	linguagem	escrita,	por	outro	lado,	exige	de	quem	escreve	um	alto	grau	de	abstração,	o	que	faz	com	
que	a	criança	tenha	maior	dificuldade	de	aprendê-la.	Por	esse	motivo,	Vygotski	(2001)	afirma	que	esse	grau	
de	dificuldade	entre	linguagem	oral	e	escrita	é	similar	ao	grau	ao	de	se	aprender	álgebra	em	comparação	à	
aprendizagem da aritmética, por isso acrescenta:

A linguagem escrita é precisamente a álgebra da linguagem. Porém, da mesma forma que o do-

mínio da álgebra não repete a aprendizagem da aritmética, mas constitui um novo plano mais 

elevado de desenvolvimento do pensamento matemático abstrato, que reestrutura e eleva a um 

grau	superior	o	pensamento	aritmético	estabelecido	anteriormente,	exatamente	do	mesmo	modo	

a álgebra da linguagem, a linguagem escrita, introduz a criança no plano abstrato mais elevado 

da linguagem, reestruturando com isso o sistema psíquico da linguagem oral estabelecido ante-

riormente (VYGOTSKI, 2001, p. 230).

Embora a linguagem escrita seja considerada uma linguagem abstrata e sem um interlocutor imediato, 
isso	não	significa	dizer	que	ela	não	precise	se	orientar	pela	presença	do	outro,	ao	contrário,	“[...]	a	linguagem,	
como	significativa,	implica	sempre	alguém	falando	para	outro	alguém,	mesmo	se	este	alguém	é	o	próprio	
interlocutor ou endereçado interior” (SMOLKA, 1993, p.41), portanto, ela precisa ser ensinada sem perder 
essa perspectiva. No entanto, muitas vezes saber ler e escrever ganha uma conotação equivocada, à medida 
que	as	práticas	escolares	e	pedagógicas	insistem	em	situações	de	leitura	e	escrita	sem	um	objetivo	real,	
em	que	crianças	aprendem	a	ler	e	escrever	sempre	estarem	direcionadas	a	um	auditório	social	(BAKHTIN,	
1992),	configurando-se	em	ações	que	podem	fazer	sentido	para	o	adulto	que	ensina,	mas	não	para	quem	
está sendo introduzida no mundo da escrita. Não podemos esquecer que ao se ensinar a linguagem escrita, 
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especialmente,	a	produção	de	um	texto	“[...]	o	locutor	faz	‘uma	proposta	de	compreensão’	ao	interlocutor	e,	
no	processo	de	produção,	desenvolve	ações	com	a	linguagem	e	sobre	a	linguagem”	(GOES,	1993,	p.99,	grifo	
da autora).

A	partir	da	nossa	experiência	nos	estágios	 supervisionados	em	escolas	públicas	e	em	estágios	não	
obrigatórios em escolas privadas, temos percebido que muitos materiais utilizados e direcionados para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental fogem dessa concepção,pois focam, principalmente,no ensino das letras 
isoladas e sem sentido. Enquanto as crianças têm grande capacidade de aprender a partir de levantamentos 
que	exijam	um	pouco	mais	delas,	livros,	apostilas	e	afins,a	escola	vem	com	a	proposta	de	reduzir	os	saberes	
necessários	a	esta	faixa	etária.

A	linguagem,	com	toda	sua	complexidade,	não	pode	deixar	a	parte	o	diálogo	entre	um	sujeito	e	o	outro,	
pois, a aquisição da linguagem vai além de ensinar/aprender a ler e escrever. É preciso considerar que a 
criança dos anos iniciais do ensino fundamental saia dessa imposição de aprender por aprender as letras 
para tornar-se alfabetizada, uma vez que a linguagem é de natureza social e sua aquisição deverá dar-se de 
forma social e não padronizada.

Bakhtin (1992) destaca que o valor de qualquer enunciado não é determinado pela língua como sistema 
puramente linguístico, mas pelas diversas formas de interação que a língua estabelece com a realidade. 
Portanto,	a	 linguagem	se	dá	em	um	movimento	de	 interação,	nas	múltiplas	enunciações.	A	partir	das	
contribuições	de	autores	como	Bakhtin	(1992)	e	Vygotsky	(1995),	pensa-se	em	uma	nova	maneira	de	ver	o	
processo de aquisição da linguagem escrita e de entender esse processo nos anos iniciais do ensino fundamental.

Acreditamos	na	concepção	de	linguagem	como	interação	social	(BAKHTIN,	1992)	e	nos	certificamos	disso	
quando	nas	escolas	crianças,	na	faixa	dos	6	anos,	chegam	com	o	desejo	de	aprender	a	escrever	cartinhas,	
bilhetes,	entre	outros,	e,	principalmente,	o	próprio	nome.	 “Mas,	antes	de	 tudo	 isso,	é	ensinado	em	suas	
diferentes formas para elas os As, os Es, os Is, os Os e Us, para se formar os ia, ui, ei, oi, ai... . E assim por diante” 
(MELLO, 2007, p.14).

Como vemos, ainda em pleno século XXI, na escola, as atividades apontam para a preocupação em apenas 
ensinar as letras, tais como cobrir os pontilhados que formam as letras escritas e, depois, copiar várias vezes 
essas	letras,	associar	as	vogais	às	imagens,	repetir	a	pronúncia	das	palavras	oralizadas	pela	professora,	entre	
outras. No que diz respeito a esta concepção de linguagem, Mello (2009, p.30, grifo da autora), estudiosa de 
Vygotsky, aponta que:

A	concepção	reducionista	do	processo	de	apropriação	da	leitura	com	decodificação	dos	sons	de-

senhados	na	palavra	escrita	e	da	escrita	como	exercício	motor	acolhe	procedimentos	mecânicos	

que,	segundo	Vygotsky	“ensinam	as	crianças	a	traçar	as	letras	e	a	formar	palavras	com	elas,	mas	

não ensinam a linguagem escrita”

Nessa	perspectiva,	a	função	social	da	escrita	perde	seu	significado,	visto	que	não	se	considera	a	linguagem	
escrita	como	um	instrumento	cultural	complexo.	Quando	a	criança	tem	acesso	a	linguagem	escrita	e	esta	
não	é	fruto	da	realidade,	deixamos	de	contemplar	seu	significado	e	com	isso	ela	aprende	a	escrever	palavras	
vazias de sentido.

A maior parte da sociedade compreende a entrada das crianças na escola como o momento em que elas 
começarão a aprender conhecimentos relevantes, sendo primordial a apropriação da leitura e da escrita para 
o	seu	sucesso	escolar	e	futuro	profissional.	Essa	visão	promove	equívocos	nas	relações	de	ensino,	materiais	
didáticos, e no que diz respeito à escrita e a leitura, a maneira como são apresentadas as crianças vem 
limitando	as	funções	atribuídas	a	esta	linguagem.

Em outros termos, o modo como os materiais e as atividades são pensadas e organizadas, apresentam 
como	concepção	de	atividade,	tarefas	sem	significado	para	criança	e	vazias	de	função	social.	Mas	o	que	é	
atividade?	E	como	esta	pode	ser	significativa	para	o	aprendizado?	Mello	(2007,	p.147)	nos	responde	essa	
pergunta	ao	afirmar:
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[...] quando O aluno se envolve intrinsecamente na ação que está realizando, quando não atua 

mecanicamente, mas atua com o corpo e o intelecto, concentrada no fazer que realiza. Quando 

isso acontece, dizemos que o fazer da criança se realiza como uma atividade e não como um 

fazer mecânico. Para a teoria histórico-cultural, a realização de uma tarefa leva à aprendizagem 

quando	esta	se	configura	como	uma	atividade.	O	que	caracteriza	uma	atividade?	[...]	Vygotsky	

chama de atividade não a qualquer coisa que a pessoa faça, mas apenas àquilo que faz sentido.

A apropriação da linguagem escrita somente a partir da aprendizagem das letras se torna um equívoco, 
pois, não leva em consideração o processo interação e interlocução das crianças, nem as necessidades e nem 
suas	atuais	condições	de	vida,	desconsiderando	a	própria	função	da	escrita	e	da	leitura.	Ao	se	comunicar	
com o outro e estabelecer uma relação de diálogo, a criança não fará isso através de sílabas soltas, mas por 
enunciados concretos, pois

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal. Tem fronteiras nítidas, determinadas 

ela alternância dos sujeitos falantes (dos locutores), mas dentro dessas fronteiras, o enunciado [...] 

reflete	o	processo	verbal,	os	enunciados	dos	outros	e,	sobretudo,	os	elos	anteriores	(às	vezes	os	

próximos,	mas	também	os	distantes,	nas	áreas	da	comunicação	cultural).	(BAKTHIN,	1992,	p.319).

Portanto,	existe	a	necessidade	de	transformar	o	cenário	em	que	se	encontra	os	anos	iniciais	do	Ensino	
Fundamental com relação à alfabetização. A criança precisa ser vista como um ser ativo no processo de 
aprendizagem, consequentemente com vez e voz. Logo, é preciso apresentar à criança a função da escrita 
dentro da sociedade, a partir de atividades que criem a necessidade do uso da linguagem escrita, para 
que	a	sua	aquisição	não	se	torne	mecânica	e	sim,	seja	apropriada	como	uma	linguagem	de	expressão	e	
conhecimento do mundo.

O Projeto Maré: aprendendo a ler e escrever com foco na realidade dos alunos

A	mudança	de	uma	realidade	só	é	possível	quando	as	inquietações	com	a	mesma	se	transformam	
em	ações	concretas	e	direcionadas	para	esse	fim.	Deste	modo,	é	necessário	desenvolver	iniciativas	que	
convoquem	os	diferentes	atores	sociais	para	que	juntos,	promovam	ações	de	enfrentamento	a	esta	
realidade.	A	ação	extensionista	é	uma	delas,	pois	possibilita	aos	envolvidos	articular	ensino	e	pesquisa,	
favorecendo	a	construção	de	saberes	e	práticas	que	provoquem	mudanças	significativas	no	meio	social.

É	nesse	sentido	que	ocorre	a	 implantação	do	Projeto	de	Extensão	 “Entre	Linhas:	Alfabetização	
Dialógica”, um desdobramento do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o ensino da leitura e da escrita 
como processos dialógicos (GLEPDIAL), com o intuito de contribuir para uma mudança social efetiva nos 
níveis de analfabetismo da realidade maranhense (mesmo que de um modo ainda tímido, uma vez que 
somente alcançamos poucos bairros periféricos do Centro de São Luís), o que somente épossível com 
uma intervenção direta junto àqueles que ainda não se apropriaram da leitura e da escrita.

Como mencionamos na Introdução, o referido Projeto atende, no contra turno, os/as alunos do  
1º	ao	5º	ano	do	ensino	fundamental,	não	alfabetizados,	residentes	em	bairros	periféricos,	localizados	
próximos	ao	Centro	da	cidade	de	São	Luís,	capital	do	Maranhão,	que	estão	matriculados	em	escolas	da	
Rede	Pública	Municipal.	Portanto,	o	público	alvo	desse	projeto	são	aqueles	que,	de	certa	forma,	não	
conseguiram alcançar o sucesso escolar, uma vez que não fazem uso da leitura e da escrita, instrumento 
cultural indispensável para acessar os direitos e participar criticamente na sociedade.

Este	momento	do	artigo	tem	como	foco,	mais	especificamente,	apresentar	o	trabalho	desenvolvido	
com	os	alunos	da	turma	do	Ciclo	de	Alfabetização,	1º	ao	3º	ano	do	ensino	fundamental,	discutindo	como	
o trabalho com o Projeto Maré vem possibilitando a aquisição da linguagem escrita pelas crianças.  
O referido projeto surgiu a partir da nossa observação acerca dos constantes comentários feitos pela 
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maioria	dos	alunos	sobre	os	seus	momentos	na	Maré,visto	que,	a	maioria	deles,	mora	próximo	ao	Rio	
Anil1,	e	tem	acesso	a	maré	durante	os	finais	de	semana	como	único	meio	de	diversão.Essa	sensibilidade	
só	foi	possível	graças	a	uma	categoria	presente	nesse	campo	de	extensão,	o	dialogismo,	que,	segundo	
Bakhtin (1992), propicia a interação entre os sujeitos histórica e socialmente constituídos.

Concordamos	 com	Hernández	 e	Ventura	 (1998,	 p.17)	 quando	afirmam	que	 “cada	 contexto	
de aprendizagem está marcado por um conjunto de fatos e circunstâncias que conformam sua 
singularidade”.	Neste	sentido,	esse	Projeto	de	Extensão	se	caracteriza	como	um	campo	de	conhecimentos,	
no	qual	 transitam	 interrogações,	estudos,	pesquisas	e	posicionamentos	 teórico-metodológicos,	 com	
intencionalidade.	Trabalho	realizado	a	partir	das	experiências	e	conhecimentos	dos	docentes	e	discentes.

Nesse	contexto,	defendemos	que	o	diálogo	é	primordial,	tanto	que	o	Projeto	Maré	se	originou	desses	
momentos de troca entre nós e os alunos, mais precisamente a partir da roda de conversa, primeiro 
momento durante os nossos encontros, no qual sentamos para ler histórias, dialogar sobre elas e falar 
das	nossas	experiências	em	diversos	contextos	e	espaços.	Assim	como	nesses	momentos,	observamos	nas	
conversas informais entre os alunos a constante referência a maré, em torno do Rio Anil, das moradias 
e dos momentos de lazer vividos neste espaço. Embora geralmente as rodas de conversa estejam 
relacionadas	a	educação	infantil,	elas	podem	também	ser	um	excelente	instrumento	para	ser	utilizado	
com	crianças	do	ensino	fundamental,	pois	além	de	tornar-se	um	espaço	democrático,	“proporciona	
um momento privilegiado para a promoção da socialização, do desenvolvimento de afetividades, de 
construção de vínculos e do fortalecimento do papel de sujeitos críticos” (SILVA; ALMEIDA, 2014, p.2)

Acreditamos	que	o	desenvolvimento	dos	alunos	está	diretamente	relacionado	as	condições	sociais	e	a	
articulação	das	relações	comunicativas	e	de	ensino-aprendizagem.	Portanto,	desenvolvemos	o	Projeto	Maré	
com o objetivo de levá-los a investigar o espaço onde vivem, reconhecendo-se pertencente a ele, a partir de 
atividades de leitura e escrita, possibilitando a valorização deste espaço.

O	nosso	desejo	de	mudança	no	trabalho	com	a	leitura	e	a	escrita	com	as	crianças	conflui	com	o	motivo	
que deu origem ao trabalho com projeto de trabalho na área da educação: insatisfação com a realidade 
vivida. Optamos por trabalhar com essa proposta como uma forma de vincular a teoria com a prática para 
se	alcançar	os	objetivos	estabelecidos.	Segundo	Hernández	e	Ventura	(1998,	p.61),	a	função	do	projeto	é:

Favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em relação a:  
1)	o	tratamento	da	informação,	e	2)	a	relação	entre	os	diferentes	conteúdos	em	torno	de	proble-
mas ou hipótese que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação 
da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio.

O diagnóstico inicial do conhecimento do aluno sobre o tema foi nosso ponto de partida para começarmos 
a	desenvolver	o	Projeto	Maré.	Para	tanto,	realizamos	uma	roda	de	conversa	sobre	as	experiências	vividas	
por algumas crianças na maré e solicitamos a todas elas que produzissem um desenho que retratasse 
as	experiências	na	maré	relatadas	pelos	colegas.	Embora	as	crianças	deste	Projeto	estejam	em	fase	de	
apropriação da linguagem escrita, defendemos que elas precisam vivenciar intensamente outras formas 
de linguagem, especialmente estas que, pelo diagnóstico que realizamos, não as vivenciaram na educação 
infantil,	mas	 independente	disso,	 corroboramos	com	Gobbi	e	Pinazza	 (2014,	p.15)	que	 “[...]	meninas	e	
meninos,	desde	que	nascem,	criam,	manifestam-se	e	dialogam	com	as	realizações	dos	adultos	em	diferentes	
campos, como literatura, artes plásticas, dança, desenho e tantas outras”, portanto, precisam ter o direito de 
manifestarem-se, seja em qual etapa estejam.

Por esse motivo, propiciamos, ainda,às crianças o contato com a obra de arte Marinhas, do artista plástico 
maranhense Raimundo Botelho, por meio da qual elas puderam perceber que o local que tanto gostavam,  
“a	maré”,	estava	ali	retratada	em	um	conjunto	de	obras	e	que	era	motivo	de	apreciação	por	parte	das	pessoas.	
Após	a	conversa	com	as	crianças	sobre	o	artista	plástico,	de	percepção	e	reflexão	sobre	as	obras,	solicitamos	

1 Principal rio que banha a cidade de São Luís.
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a	elas	que	realizassem	a	sua	releitura,	o	que	culminou	em	excelentes	produções.	Com	estas	atividades,	nossa	
intenção	era	que	a	criança	se	reconhecesse	“[...]	como	produtora	de	cultura,	e	seja	vista	como	sujeitos	situado	
social e historicamente, ativa e com direitos. Pensar na criança como agente, mas ao mesmo tempo mediada 
pela	cultura	[...]”	(KISHIMOTO,	2014,	p.7).

A partir de então muitas outras atividades foram sendo desenvolvidas no intuito de que as crianças 
pudessem se apropriar da linguagem escrita como forma de interação, dentre elas podemos citar: registro 
dos elementos da maré em forma de lista,após pesquisa realizada na internet, por meio de produção coletiva 
e	individual;	lista	dos	peixes	mais	encontrados	no	Rio	Anil;	produção	de	convite	para	receber	o	avô	pescador	
de	duas	crianças	da	turma	para	relatar	a	sua	experiência	no	mar;	elaboração	de	um	roteiro	de	entrevista	para	
realizá-lo	com	o	pescador;	produção	de	um	panfleto	sobre	os	perigos	e	os	cuidados	com	a	maré.

Vale	 ressaltar	que	as	atividades	descritas	 foram	desenvolvidas	a	partir	de	momentos	de	exposição,	
produção coletiva e individual, metodologia que tem possibilitado as crianças vivenciarem intensamente a 
linguagem	escrita	a	partir	dos	gêneros	discursivos,	pois	compreendemos	que	“o	emprego	da	língua	efetua-se	
em	forma	de	enunciados	(orais	e	escritos)	concretos	e	únicos,	proferidos	pelos	integrantes	desse	ou	daquele	
campo	da	atividade	humana”	(BAKHTIN,	2011,	p.261).	Neste	sentido,	para	produzir	o	roteiro	de	entrevista	
com	as	crianças,	 inicialmente	 trouxemos	modelos	de	entrevistas2 e solicitamos-lhes a leitura silenciosa; 
posteriormente	realizamos	a	vocalização	do	texto.	Após	esse	momento,	aproveitamos	para	produzir	com	
as crianças a entrevista que seria realizada com o pescador3 mas, antes, elas puderam pensar sobre o que 
gostariam de perguntar e, logo depois, registrar por escrito4, mesmo sem saber fazê-lo convencionalmente; 
assim que cada criança apresentou suas perguntas, elas selecionaram aquelas que deveriam constar na 
entrevista e registramos coletivamente. Procuramos imprimir em todos esses momentos o sentido como 
ponto de partida e de chegada para o aprendizado da linguagem escrita.

É	preciso	esclarecer	que	durante	esse	processo	trabalhamos	os	aspectos	técnicos	da	escrita,	mas	deixamos	
muito	claro	às	crianças	que	a	escrita	existe	pra	dizer,	portanto,damos	ênfase	ao	seu	caráter	dialógico,	pois	
queremos que elas se apropriem da linguagem escrita de forma que este instrumento cultural faça sentido 
para elas.

Considerações finais

Acreditamos que a linguagem escrita tem que ser trabalhada de modo que faça sentido para os alunos, 
para tanto, não é possível mais pensar em um ensino com ênfase nas letras, sílabas e palavras soltas.  
Ao contrário, o processo precisa ser vivido levando em consideração o processo dialógico e interativo, para 
isso as crianças precisam ter algo a dizer, devem ter uma razão para dizer e saber para quem vão dizer. Para 
contemplar	estes	aspectos,	precisamos	possibilitar	aos	alunos	situações	que	abarcam	o	contexto	social	em	
que eles estão inseridos.

A	partir	dessa	perspectiva,	neste	artigo	apresentamos	a	experiência	do	Projeto	Maré,	o	qual	possibilitou	
as crianças, por meio de atividades de leitura e escrita, a investigação do espaço onde vivem, bem como 
reconheceram-se pertencente a ele e, ainda, passaram a valorizá-lo. Para tanto, temos primado por uma 
metodologia de trabalho que contemple o processo interativo, ou seja, as crianças têm a possibilidade 
de	interagir	com	textos	reais,	escrever	e	ler	nas	suas	mais	diversas	possibilidades,	por	meio	da	exposição,	
produção coletiva e individual.

Sabemos	que	muito	temos	que	avançar	nesse	processo	de	aprendizado	com	as	crianças,	mas	algo	fica	
para	nós,	as	crianças	não	escrevem	“porque	sim”,	mas	porque	realmente	entendem	qual	o	real	sentido	da	
linguagem escrita para suas vidas, embora muitas delas ainda não escrevam convencionalmente.

2 Esse momento caracterizamos como exposição, oportunidade que as crianças têm de ter acesso aos modelos de textos existentes.
3 Esse momento chamamos de construção coletiva, oportunidade que as crianças têm de se aproximar da escrita num processo de 

construção imediata, levando-as a ficarem em situação problemática com o objeto, além de produzir o texto conjuntamente com o 
professor, o qual vai sendo elaborado a partir das suas ideias ou informações.

4 Nesse momento as crianças são desafiadas a viver a produção individual, ou seja, terão a oportunidade de registrarem por escrito o 
que pensam ou desejam
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Criando a necessidade de ler e escrever: possibilidades metodológicas

Tyciana Vasconcelos Batalha
Jorgiana Cristine Pontes Nascimento
Marinalva Jesus do Nascimento
Universidade Federal do Maranhão1

Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir como criar nas crianças a necessidade de se apropriar da 
linguagem	escrita,	a	partir	da	metodologia	experienciada	no	Projeto	de	Extensão	 intitulado	“Entrelinhas:	
Alfabetização dialógica”. Este Projeto faz parte de uma ação desenvolvida por professoras do Departamento de 
Educação I, do Curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Discute-se a importância de 
se	apresentar	a	escrita	como	um	instrumento	cultural	complexo,	de	modo	que	ela	faça	sentido	para	a	criança	
que está aprendendo; em seguida, aponta-se uma metodologia que crie na criança a necessidade de ler e 
escrever.	Tornaram-se	interlocutores	deste	texto:	Bakhtin	(2003),	Jolibert	(1994,	2006),	Vygotsky	(1995,	2001),	
dentre	outros.	Conclui-se	que	somente	convivendo	com	textos,	desde	o	 início	da	escolaridade,	as	crianças	
aprenderão	o	modo	de	serem	leitores	e	produtores	de	textos,	porque	terão	a	possibilidade	de	experimentarem,	
de verdade, a leitura e a escrita como processo discursivo.
Palavras-chave: Linguagem	escrita.	Instrumento	cultural	complexo.	Gêneros	textuais.

1 As autoras deste artigo são bolsistas do Projeto de Extensão “Entrelinhas: Alfabetização Dialógica” e foram orientadas pela Profa. 
Dra. Joelma Reis Correia, uma das Coordenadoras deste Projeto.
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Introdução

O	atual	contexto	brasileiro	no	tocante	à	leitura	e	a	escrita	demonstra	que	essas	áreas	ainda	se	constituem	
como	desafios	na	educação	do	país.	Segundo	dados	da	Avaliação	Nacional	da	Alfabetização	(ANA,	2014),	
realizada	com	alunos	do	3º	ano	do	ensino	fundamental,	cerca	de	56,17%	têm	baixo	nível	de	leitura.	Com	
relação	à	escrita,	um	em	cada	três	estudantes	(34,4%)	não	consegue	produzir	textos	curtos	e	com	sentido,	
sendo	o	Maranhão	um	dos	estados	com	piores	desempenhos.	Esses	dados	refletem	a	realidade	em	que	muitas	
crianças se encontram, mesmo aquelas que estão na escola, qual seja, elas não têm se apropriado desse 
instrumento	cultural	que	é	a	escrita.	Muitos	alunos,	por	exemplo,	chegam	ao	quinto	ano	de	escolarização	
sem ter se apropriado dessa linguagem.

Como acadêmicas do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, vivenciamos 
de	perto	essa	realidade	por	meio	de	um	dos	tripés	formativos	da	universidade,	a	extensão.	Atuando	como	
bolsistas	no	Projeto	de	Extensão	“Entrelinhas:	alfabetização	dialógica”,	cujo	objetivo	é	alfabetizar	crianças	do	
1º	ao	5º	ano	do	ensino	fundamental,	matriculadas	em	escolas	da	rede	pública	municipal,	no	contra	turno	em	
que estas estudam,	residentes	em	bairros	periféricos	próximos	ao	Centro	de	São	Luís,	nos	sentimos	instigadas	
a	produzir	este	texto,	a	partir	dos	aprendizados	e	desafios	vividos	nesse	Projeto.

Vale	ressaltar,	que,	no	referido	Projeto,	trabalhamos	com	crianças	que	estão	finalizando	os	anos	iniciais	
do	ensino	fundamental	(4º	e	5º	anos),	porém	não	reconhecem	nem	mesmo	as	letras	do	alfabeto	ou	do	seu	
próprio nome. Ao analisar os seus registros escolares, percebemos que as atividades que são desenvolvidas 
pela escola não criam nas crianças o interesse ou a necessidade de aprender a ler e escrever, pois elas apenas 
copiam do quadro.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo discutir como criar nas crianças a necessidade de se apropriar 
da	linguagem	escrita,	a	partir	da	experiência	vivenciada	no	referido	Projeto.	Para	tanto,	nos	fundamentamos	
em Bakhtin (2003), Faraco e Castro (1999), Jolibert e colaboradores (1994), Jolibert, Jacob e colaboradores 
(2006),	Leontiev	(1964),	Vygotsky	(1995,	2001),	dentre	outros.	No	primeiro	momento	do	texto, discutimos a 
importância	de	se	apresentar	a	escrita	como	um	instrumento	cultural	complexo,de	modo	que	ela	faça	sentido	
para a criança que está aprendendo; em seguida, apontamos a importância de criar nas crianças a necessidade 
de	ler	e	escrever,	apontando	uma	metodologia	para	trabalhar	com	os	gêneros	textuais.

A Escrita como um instrumento cultural complexo

Várias áreas da ciência, ao longo da história da humanidade, vêm fornecendo provas de que o homem 
se	distingue	radicalmente	das	espécies	animais.	Segundo	Leontiev	(1964,	p.261),	no	campo	das	discussões	
científicas,	a	ciência	progressista	parte	da	ideia	de	que	“o	homem	é	um	ser	de	natureza	social,	que	tudo	o	que	
tem de humano nele provém da sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade.” Nesta 
perspectiva, Engels (1900 apud	LEONTIEV,	1964,	p.262)	afirma	que	a	diferença	entre	o	desenvolvimento	dos	
animais e o desenvolvimento do homem consiste em que este está submetido às leis sócio-históricas.

Estudos,	pesquisas	e	discussões	científicas	em	diversas	áreas	subsidiaram	o	estabelecimento	da	certeza	
de	que	as	habilidades	e	características	especificamente	humanas	são	adquiridas	mediante	um	processo	
de	apropriação	da	cultura	criada	pelas	gerações	anteriores.	Isso	implica	na	compreensão	de	que	o	sujeito	
aprende a ser um homem, através de uma ação efetiva sobre os objetos e fenômenos criados pela cultura 
humana.	Para	tanto,	as	relações	do	indivíduo	no	mundo	são	sempre	mediadas	por	outros	seres	humanos,	
sendo a comunicação a condição necessária para o desenvolvimento do homem na sociedade.

A	linguagem	oral	e	a	linguagem	escrita	se	constituem	como	representações	dessa	comunicação	e	norteiam	
as	ações	do	homem	no	mundo,	por	isso	se	caracterizam	como	atividades	necessárias	para	a	sobrevivência	
desse sujeito. Se por meio da linguagem oral a pessoa se comunica instantaneamente com outra, até mesmo 
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em	espaços	distintos,	podendo	se	corrigir	em	caso	de	interpretações	equivocadas,	o	mesmo	não	acontece	na	
linguagem escrita. Segundo Vygotsky (1995), a escrita é uma um instrumento muito mais elaborado porque 
requer que o autor se posicione da melhor forma possível, pois o que está registrado não poder ser desdito 
na	hora	que	o	outro	estiver	lendo.	Este	teórico	acrescenta	ainda	que	“trata-se	de	uma	linguagem	orientada	
para	a	máxima	compreensão	por	outra	pessoa.	Nela	tudo	tem	que	ser	dito	até	o	final.	[...]	exige	da	criança	
complicadíssimas	operações	de	construção	voluntária	do	tecido	semântico”	(VYGOTSKI,	2001,	p.232).

E,	conforme	Vygotsky	(2001),	só	exige	complicadíssimas	operações	de	construção,	pelos	seguintes	motivos:	
a	ausência	da	fala;	é	uma	linguagem	sem	interlocutor	(a)	e,	por	fim,	porque	a	criança	ao	ingressar	na	escola	não	
teria ainda claro os motivos pelos quais seria necessário aprender a linguagem escrita, ou seja, a necessidade 
não	se	apresenta	de	forma	imediata	e	espontânea,	especialmente	quando	ela	não	tem	acesso	a	textos	reais.	
Na	verdade,	fica-nos	claro	que,	nesse	processo	de	aprender	a	linguagem	escrita,	a	criança	precisa	fazer	um	
esforço	de	abstração	enorme,	e	é	justamente	esse	“[...]	o	fato	de	que	esta	linguagem	somente	se	pensa	e	não	
se	pronuncia	o	que	constitui	uma	das	maiores	dificuldades	com	que	tropeça	a	criança	durante	o	processo	de	
domínio da escrita” (VYGOTSKI, 2001, p.229).

Nesse	 sentido,	a	 linguagem	escrita,	diferentemente	da	 linguagem	oral,	é	extremamente	complexa.	
Enquanto uma construção do homem, é um objeto cultural que tem uma função social. Para Vygotsky 
(1995,	p.184),	a	escrita	é	um	simbolismo	de	segunda	ordem,	pois	“forma-se	por	um	sistema	de	signos	que	
identificam	convencionalmente	os	sons	e	palavras	da	linguagem	oral	que	são,	por	sua	vez,	signos	de	objetos	
e	relações	reais”.	Logo,	se	a	escrita	representa	a	fala	e	esta	representa	a	realidade,	a	fala	se	coloca	entre	a	
realidade e a escrita. Porém, a linguagem oral deve ser gradativamente desparecer para que a linguagem 
escrita seja realmente apropriada, e, posteriormente, se transformar em simbolismo direto de objetos e 
situações	designadas.

Segundo	Leontiev	 (1964),	a	escrita	 foi	criada	para	 responder	a	necessidade	de	 registro,	expressão	e	
comunicação com o outro, portanto, ao se propor a criança que escreva letras e sílabas soltas desconsidera-se 
a realidade em que ela está inserida. Infelizmente, é essa concepção técnica que tem subsidiado o trabalho 
com a linguagem escrita em muitas escolas atualmente, concepção já criticada por Vygotsky (1995, p.183) 
desde	o	século	XX,	quando	afirmava	que	“à	criança	é	ensinado	traçar	a	letras	e	formar	palavras	com	elas,	
mas não lhe ensinamos a linguagem escrita.”.

É preciso criar nas crianças essa necessidade de ler e escrever, e, para isso, deve-se ter em mente que 
estamos	inseridos	em	uma	sociedade	letrada,	que	fala	e	escreve.	Uma	realidade	subsidiada	nas	relações,	por	
isso, é preciso levar em consideração o outro. Se nos comunicamos através da fala com o outro, precisamos 
escrever	também	para	o	outro.	E	essa	escrita	ocorre	através	de	textos,	os	mais	variados,	desde	o	convite	para	
um aniversário até um documento jurídico. Na verdade, como pontua Jolibert e colaboradores (1994, p.31), 
existem	muitas	situações	para	se	ler	e	se	escrever	“para	valer”,	dentre	as	quais	destaca:

- para responder à necessidade de viver com os outros;

-	para	se	comunicar	com	o	exterior

-	para	descobrir	as	informações	das	quais	se	necessita;

- para fazer (brincar, construir, levar a termo um projeto-empreendimento)

- para estimular o imaginário;

- para documentar-se [...].

Vale	ressaltar	que,	tais	situações,	somente	podem	ser	concretizadas	quando	elegemos	os	textos	como	
unidade	básica,	pois	“a	oração	como	unidade	da	língua,	à	semelhança	da	palavra,	não	tem	autor.	Ela	é	de	
ninguém,	como	a	palavra,	e	só	funcionando	como	um	enunciado	pleno	ela	se	torna	expressão	da	posição	do	
falante	em	uma	situação	concreta	de	comunicação	discursiva”	(BAKHTIN,	2003,	p.289,	grifo	do	autor).	Este	
autor	aponta	que,	somente	através	dos	gêneros	textuais	ou	gêneros	discursivos,	podemos	viver	a	relação	
discursiva, ou seja, podemos falar ao outro e este outro nos responder e, assim:
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[...]	outro,	ao	perceber	e	compreender	o	significado	(linguístico)	do	discurso	ocupa	simultanea-

mente em relação a ele uma posição responsiva: concorda, discorda dele (total ou parcialmente), 

completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao 

longo de todo o processo de audição e compreensão, desde o seu início, às vezes literalmente a 

partir	da	primeira	palavra	do	falante.	(BAKHTIN,	2003,	p.271)

Nesse	sentido,	a	diversidade	textual	deve	existir	no	trabalho	da	escola,	assim	como	o	estímulo	à	produção	
e	leitura	de	textos	por	parte	dos	alunos.	Mas,	não	uma	ação	discente	passiva,	que	apenas	recebe	os	comandos	
e realiza. Ao contrário, uma ação ativa, desejosa de ser realizada, a partir da escrita espontânea, mesmo que 
o (a) aluno (a) ainda não saiba fazer isso.

A leitura e a escrita com sentido: criando a necessidade de ler e escrever

Como discutimos, a escrita é um objeto cultural e uma construção do homem, pois ele é um ser histórico e 
social,	está	inserido	em	uma	sociedade	que	acumula	e	transmite	conhecimentos	ao	longo	de	suas	gerações. 
Portanto, corroboramos com Melo (2004), que a criança, como um ser histórico, cultural e social, vai 
aprendendo e desenvolvendo a sua personalidade e inteligência, aprende a ser homem com as pessoas com 
quem convive e se apropriando dos instrumentos que são culturais, pois quando chegou aqui, já os encontrou, 
necessitando apropriar-se dessa cultura.

Rubinstein	(1973,	p.74),	apoiado	em	Vygotsky,	assegura	que	a	“[...]	compreensão	da	linguagem	escrita	é	uma	
operação	muito	mais	difícil	que	a	compreensão	da	linguagem	falada.	Na	linguagem	escrita	são	condições	
para a compreensão, a entonação, as pausas e a acentuação [...]”, e quando alguém lê o que você escreveu, 
não	tem	um	interprete	para	explicar	qual	o	sentido	da	palavra	ou	frase	que	foi	escrita	em	um	determinado	
tempo,	deixando	para	quem	está	lendo	fazer	uso	de	entonações	próprias	para	dá	sentido	ao	escrito,	sendo	
este um dos motivos que torna a escrita algo elaborado.

Sendo	a	escrita	um	instrumento	cultural	complexo,	precisa	ser	trabalhada	dentro	da	escola	de	modo	
que	faça	sentido	para	o	aluno,	uma	vez	que	“escrever	é	produzir	mensagens	reais,	com	intencionalidade	e	
destinatários reais” (JOLIBERT; JACOB, 2006, p.191). Para tanto, torna-se necessário trabalhar a diversidade 
textual	com	a	criança,	para	que	ela	possa	ser	motivada	a	escrever,	como	afirma	Jolibert,	Jacob	e	colaboradores	
(2006, p.192):

[...]	aprende-se	a	fazer	textos	produzindo	diversos	textos,	em	situações	de	comunicação	real,	com	

autênticos	destinatários	no	contexto	de	um	projeto.	Nessa	perspectiva,	as	crianças	devem	tomar	

consciência,	por	meio	do	vivenciado,	da	utilidade	de	escrever	um	texto:	um	texto	comunica	alguma	

coisa,	narra	alguma	coisa,	explica,	informa,	incentiva,	entretém	[...].

Segundo Mori (2006, p.194),	há	uma	“[...]	constatação	de	que	os	alunos	da	escola	brasileira	não	possuem	as	
necessárias	competências	de	leitura	e	escrita”.	E	isso	se	deve	em	muitos	casos	a	falta	de	textos	na	escola	e	a	
motivação certa para a escrita,	posto	que	o	ato	de	escrever	não	é	fácil,	uma	vez	que	“[...]	escrever	é	reescrever	
[...] é um PROCESSO mais do que um PRODUTO ou, melhor, a qualidade e a adequação do produto depende 
da qualidade e da adequação do processo” (JOLIBERT; JACOB e colaboradores, 2006, p.192, grifo da autora).

Nesse sentido é dever da escola, na pessoa mediadora do professor, criar em seus alunos a necessidade 
de	escrever,	de	maneira	espontânea	e	significativa.	É	pela	falta	da	escrita	espontânea	que, muitas crianças, 
deixam	o	ensino	fundamental	menor	sem	saber	ler	e	escrever.	Segundo	Abaurre	(1991,	p.	205),	os	textos	
espontâneos	são	textos	“produzidos	pelas	crianças	em	fase	inicial	de	aquisição	da	escrita	nas	situações	em	
que é delas a responsabilidade da decisão sobre o que vão escrever (sem a imposição do professor)”. Porém 
não	vemos	esse	aspecto	nas	escolas,	o	que	percebemos	são	textos	impostos,	sem	significado	e	sentido	para	
as crianças.
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As	nossas	crianças	precisam	ser	estimuladas	para	se	tornarem	leitoras	e	escritoras	de	textos.	É	nesse	
sentido	que	temos	vivenciado	a	experiência	no	Projeto	de	Extensão	“Entrelinhas:	alfabetização	dialógica”, 
o	qual	tem	nos	possibilitado	e	nos	desafiado	a	vivenciar	com	as	crianças	o	processo	de	leitura	e	produção	
escrita. Este Projeto é uma ação coordenada por duas professoras do Departamento de Educação I, do Curso 
de	Pedagogia,	da	Universidade	Federal	do	Maranhão	–	UFMA,	cujo	objetivo	é	alfabetizar	crianças	do	1º	ao	
5º	ano	do	ensino	fundamental,	matriculados	em	escolas	da	rede	pública	municipal,	no	contra	turno	em	que	
elas estudam,	residentes	em	bairros	periféricos	próximos	ao	Centro	de	São	Luís,	duas	vezes	por	semana.	 
O Entrelinhas funciona com duas turmas do ensino fundamental, sendo uma do Ciclo de Alfabetização  
(1º,	2º	e	3º),	e	a	outra	com	crianças	do	4º	e	5º	anos, a primeira acompanhada por três bolsistas e uma 
voluntária,	e	a	segunda	por	duas	bolsistas,	sendo	que	em	cada	turma	tem	um	número	de	20	crianças.

Neste	artigo	nosso	interesse	se	volta	para	as	crianças	que	cursam	o	4º	e	5º	anos	do	ensino	fundamental,	
as	quais	apresentam	grandes	dificuldades	em	relação	à	escrita,	como	exemplo	podemos	citar	três	delas	
que	entraram	no	Projeto	sem	nem	mesmo	conseguir	identificar	as	letras	do	seu	próprio	nome.	Para	tanto,	
interessou-nos saber quais atividades elas desenvolviam na escola, embora corroboremos com Gontijo 
(2009) que, nesse processo, não podemos focar o nosso olhar apenas para a relação da criança com a 
escrita, visto que as desigualdades sociais têm sido uma das principais causas do insucesso escolar de 
crianças pobres.

Ainda assim, acreditamos que a educação, pela via da escola, pode contribuir enormemente para que 
as crianças possam se apropriar deste instrumento cultural que é a linguagem escrita, especialmente 
quando elas encontram sentido nas atividades que são propostas. Por esse motivo, solicitamos-lhes que 
nos	trouxessem	os	seus	cadernos	para	que	nos	certificássemos	dessas	atividades,	as	quais	apresentamos	
a seguir:

Figura 1	–	Atividade	realizada	pelas	crianças	do	5º	ano	do	ensino	fundamental	em	sua	escola

Fonte:	Caderno	de	Língua	Portuguesa	dos	alunos	do	5º	ano	do	ensino	fundamental	utilizado	em	sua	escola
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Figura 2	–	Atividade	realizadas	pelas	crianças	do	4º	ano	do	ensino	fundamental	em	sua	escola

Fonte:	Caderno	de	Língua	Portuguesa	dos	alunos	4º	anodo	ensino	fundamental	utilizado	em	sua	escola

Figura 3	–	Atividade	realizadas	pelas	crianças	do	5º	ano	do	ensino	fundamental	em	sua	escola

Fonte:	Caderno	de	Língua	Portuguesa	dos	alunos	4º	ano	do	ensino	fundamental	utilizado	em	sua	escola

Como vemos, essas atividades não criam nas crianças a necessidade de escrever, pois é fragmentado, sem 
sentido, mecânico, distante de qualquer prática sociocultural de escrita. Com essas tarefas as crianças não 
possuem nem mesmo a possibilidade de entender como as letras se articulam entre si. Além disso, como 
aponta Jolibert, Jacob	e	colaboradores	(2006,	p.187,	grifo	das	autoras)	“[...]	as	letras	não	se	‘ensinam’	mais	
da	maneira	tradicional:	isoladas,	descontextualizadas,	prévias	à	compreensão	leitora”,	é	necessário	que	as	
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crianças	as	aprendam	a	partir	do	texto,	o	qual	lhes	dará	possibilidade	de	interrogar,	buscar,	coordenar	as	
pistas para compreender o que está escrito.

A partir dessa compreensão, no Projeto Entrelinhas temos possibilitado às crianças vivenciaram, desde o 
início,	o	contato	com	textos,	de	modo	que	elas	tenham	a	oportunidade	de	interrogá-los,	pois	“se	ler	é	interrogar	
um	texto	em	função	de	um	contexto,	de	um	propósito,	de	um	projeto,	para	dar	resposta	a	uma	necessidade,	
então	corresponde	a	uma	interação	ativa,	curiosa,	ávida,	direita,	entre	um	leitor	e	um	texto”	(JOLIBERT;	JACOB	
2006 e colaboradores, p. 53), bem como de produzi-los.

Como	 forma	de	dar	materialidade	ao	uso	dos	 textos,	 temos	priorizado	dois	momentos	na	nossa	
metodologia:	a	exposição	e	a	produção,	 sendo	que	esta	última	se	desmembra	em	produção	coletiva	e	
produção	individual.	A	exposição	é	o	momento	em	que	apresentamos	às	crianças	modelos	reais	de	textos,	
oportunizando-lhes o contato com a maior variedade de gêneros discursivos possíveis, motivado por uma 
situação problematizadora que lhes possibilitem, posteriormente, a produzi-lo, vislumbrando um interlocutor 
verdadeiro.	Nesse	momento,	a	nossa	intenção	é	fazer	com	que	a	criança	reflita	sobre:

[...]	as	diferenças	genéricas	existentes	entre	os	mais	variados	tipos	de	textos.	[...]	mostrar	o	papel	

desses gêneros no processo social de interação verbal, como forma de garantir a competência e 

a	adequação	discursiva	do	aluno	para	as	mais	variadas	situações	de	interação	socioverbal	a	que	

ele	poderá	ser	exposto	fora	dos	limites	escolares.	[...]	seguindo	os	princípios	teóricos	de	BAKHTIN,	

levar para dentro da sala de aula – até onde o limite natural da escola permite – a realidade 

dinâmica	das	relações	lingüísticas	que	estão	acontecendo	fora	dela.	(FARACO;	CASTRO,	1999,	

p.8, grifo dos autores)

É	válido	 ressaltar	que,	 inicialmente,	no	momento	da	exposição	não	é	nossa	 intenção	apresentar	
às	 crianças	a	definição,	 característica	e	 estrutura	do	gênero	 textual,	mas	partimos	de	uma	 leitura	
silenciosa para que eles possam descobrir de qual gênero se trata, com o foco no sentido. Assim, elas são 
oportunizadas,	como	afirmam	Faraco	e	Castro	(1999),	a	refletirem	sobre	as	diferenças	genéricas	existentes	
entre	os	mais	variados	tipos	de	textos	e,	a	partir	de	então,	vão	descobrindo	que	eles	trazem	consigo	as	suas	
características, o seu modo de construir. No entanto, poderia ser questionado: como ler silenciosamente 
se essas crianças ainda não se apropriaram da base alfabética? Jolibert e colaboradores (1994, p.44) nos 
dão	essa	resposta	quando	afirmam	que	“eles	fazem	isso	a	partir	de	indícios	que	vão	desde	as	ilustrações	
até o formato e a cor, passando, entre outros, pelas palavras e que, de todo modo, estão muito ligados ao 
contexto	nos	quais	tais	escritos	são	encontrados”.

É preciso compreender que quando trazemos à tona a necessidade de iniciar com a leitura silenciosa, 
nossa intenção não é que a criança, que se encontra em processo de apropriação da linguagem escrita, faça 
uma	leitura	linear	do	texto,	da	primeira	a	última	palavra.	No	entanto,	não	podemos	desconsiderar	que,	ao	ter	
acesso	ao	registro	escrito,	ele	tem	possibilidades	de	questioná-lo	“[...]	a	partir	de	indícios	diversos,	de	acordo	
com	o	que	está	procurando	num	texto	[...]”	(JOLIBERT	e	colaboradores,	1994,	p.149).

Após	a	exposição,	iniciamos	a	produção	escrita,	uma	vez	que	“[...]	não	basta	apenas	ler	tipos	diferentes	
de	textos	para	aprender	a	produzi-los;	é	preciso	também	estimular	a	sua	produção,	afinal	a	linguagem,	
num sentido amplo, aprende-se mesmo é na interação verbal” (FARACO; CASTRO, 1999, p.8). Essa produção 
precisa ser trabalhada em dois momentos distintos: a produção coletiva e a produção individual. A produção 
coletiva	dá	oportunidade	à	criança	de	produzir	o	texto	conjuntamente	com	o	professor,	o	qual	vai	sendo	
elaborado	a	partir	das	ideias	ou	informações	do	primeiro.	De	acordo	com	Jolibert,	Jacob	e	colaboradores	
(2006,	p.193,	grifos	das	autoras)	nesse	momento	conseguimos	perceber	que	a	criança	“é	capaz	de	produzir	
textos	muito	mais	amplos	e	mais	complexos,	sempre	que	alguém	os	escreva	para	ela,	isto	é,	sempre	que	
ela	possa	ditar	o	seu	texto	a	um	secretário	à	sua	disposição”.

Na verdade, consideramos que a produção coletiva tem como objetivo principal fazer com que as crianças, 
oriundas das camadas mais pobres da população, vivam uma situação que não vivem cotidianamente, ou seja, 
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tenham	acesso	à	linguagem	escrita	num	processo	de	construção	imediata,	levando-as	a	ficarem	em	situação	
problemática	com	o	objeto.	E	assim,	com	afirma	Souza	(2010),	à	medida	que	o	texto	vai	sendo	construído,	
o	professor	vai	chamando	a	atenção	dos	alunos	para	a	organização	do	plano	textual,	o	esclarecimento	de	
algumas ideias, a importância e articulação dos argumentos, os conhecimentos linguísticos relacionados à 
forma	(ortografia,	concordância,	pontuação,	uso	de	letra	maiúscula,	etc),	entre	outros.

A	partir	desses	dois	primeiros	momentos	(exposição	e	produção),	as	crianças	são	desafiadas	a	viver	a	
produção individual, ou seja, terão a oportunidade de registrarem por escrito o que pensam ou desejam, o que 
somente	é	possível	quando	experimentam	a	escrita	no	seu	real	contexto	de	utilização,	quando	compreendem	
o quê, por quê e para quem estão escrevendo. O seu esforço maior se refere ao como escrever, considerado 
normal	para	quem	está	iniciando	esse	processo,	e	é	“[...]	nesse	trabalho	de	explicação	das	ideias	por	escrito	
para	o	outro,	que	as	crianças	vão	experienciando	e	apreendendo	as	normas	da	convenção	[...]”.	(SMOLKA,	
2012, p.151).

Pensar	o	trabalho	de	produção	escrita	a	partir	dos	gêneros	do	discurso	se	afasta	do	único	propósito	“para	
o professor corrigir”. Na verdade, o que vai determinar essa correção é a função ou uso que se faz de tais 
gêneros.	Para	Smolka	(2012)	alguns	textos	podem	ser	selecionados	e	corrigidos	para	compor	a	coletânea	
da	classe,	outros	corrigidos	para	serem	fixados	em	murais;	muitos	textos	podem	ser	arquivados	nas	pastas	
das crianças sem correção e serem utilizados pelo professor para diagnosticar um momento do processo de 
alfabetização do aluno.

Trabalhar com as crianças a partir da metodologia apresentada, tem feito com que elas compreendam 
todo o processo de construção e, portanto, encontrem sentido no que estão fazendo e para que serve, de 
fato,	o	texto.	Para	ilustrar,	apresentamos	o	trabalho	realizado	com	a	biografia	e	autobiografia,	cujo	objetivo	
era fazer com que as crianças contassem um pouco de si, especialmente porque elas estavam iniciando no 
Projeto, sendo uma ótima oportunidade de elas conhecerem-se entre si, bem com nós sabermos um pouco 
sobre a sua vida.

Para	o	momento	da	exposição	trouxemos	a	biografia	do	jogador	Neymar,	por	percebermos	um	grande	
interesse	das	crianças,	meninos	e	meninas,	por	futebol,	e,	especialmente	pelo	jogador	citado.	O	texto	foi	
reproduzido para todas as crianças e como pista para a realização da leitura silenciosa, informamos que se 
tratava	de	um	texto	que	trazia	informações	sobre	uma	pessoa	famosa	que	eles	gostavam	muito.	Durante	este	
momento percebíamos como os seus olhos saltavam em busca de indícios para descobrir o que estava escrito 
e,	especialmente,	sobre	o	nome	da	tal	pessoa,	o	que	nos	faz	comprovar	o	que	afirma	Jolibert	e	colaboradores	
(1994, p.49, grifos da autora):

[...]	na	fase	da	leitura	silenciosa	é	possível	ver	os	olhares	fixarem	o	texto,	pularem	de	um	lugar	

para	o	outros,	varrerem	em	todas	as	direções,	sem	que	a	criança	mexa	os	lábios,	num	silencioso	

ambiente	de	atenção.	SIM,	MAS	cada	criança	trabalha:	está	procurando	um	sentido	para	o	texto.

Por	meio	da	leitura	silenciosa	algumas	crianças	conseguiram	dizer	do	que	tratava	o	texto,	embora	não	
tenham conseguido lê-lo por inteiro. A partir de então, começamos um processo de discussão sobre o sentido 
do	que	haviam	conseguido	ler.	Por	fim,	vocalizamos	o	registro	escrito	para	que	elas	se	certificassem	do	que	
haviam	encontrado	e,	a	partir	de	então,	começamos	a	dar	informações	sobre	a	estrutura	e	as	características	
desse	tipo	de	texto,	o	que	nos	fez	descobrir	que	elas	nunca	tiveram	acesso	a	este	gênero	textual.

Após	a	exposição,	em	um	outro	dia	da	semana	fizemos	a	proposta	às	crianças	de	produzirmos	a	biografia	
da nossa turma. Este Projeto tem recebido muitas visitas de alunos e professores da graduação e da educação 
básica com a intenção conhecer o trabalho desenvolvido, bem como as próprias crianças, a partir dos 
trabalhos	que	temos	apresentado	e	do	grupo	de	pesquisa	que	participamos,	o	que	justificaria	essa	produção.	
Como proposta de Souza (2010), além da organização das ideias, chamávamos atenção das crianças para a 
escrita	das	palavras,	sua	ortografia,	concordância,	pontuação	etc.
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Por	fim,	foi	proposto	que	as	crianças	que	escrevessem	sua	autobiografia,	se	colocando	como	autoras	
principais	e	dando	sentindo	a	escrita.	Após	a	produção	fizemos	uma	correção	coletiva	com	base	em	uma	
das	biografias	realizadas	e,	posteriormente,	 leram	junto	com	as	professoras,	 todos	foram	incentivados	a	
corrigirem. Percebemos que as crianças quando são estimuladas e incentivadas a escrever, produzem com 
bastante	desenvoltura.	Todos	os	dias	tentamos	trazer	para	a	sala	algo	novo	que	as	desafiem,	que	provoque	
a curiosidade e instigue realmente a produção da escrita.

Quando	necessário,	fazemos	escritas	em	conjunto	com	as	crianças.	Além	da	biografia,	já	trabalhamos	
a carta para um destinatário real, a paródia da turma, a lista de materiais que iremos utilizar para alguma 
atividade.	Nossas	produções	têm	sempre	um	horizonte	social,	uma	vez	que	acreditamos	que	somente	assim	
as crianças se apropriarão deste instrumento cultural que é a linguagem escrita.

Considerações finais

O	contato	mais	próximo	com	a	escola,	a	partir	da	experiência	da	extensão,	tem	nos	feito	perceber	que,	
em	muitas	instituições,	a	forma	como	a	linguagem	tem	sido	trabalhada	ainda	encontra-se	distante	de	formar	
alunos	que	leem	e	escrevem	de	verdade,	pois	ainda	priorizam	atividades	de	leitura	e	escrita,	cujo	único	
objetivo	é	aprender	as	letras,	as	sílabas	ou	palavras	soltas.	Neste	sentido,	os	gêneros	textuais	praticamente	
não aparecem nestes espaços e quando se fazem presentes são destituídos de todo o seu valor discursivo.

A	função	discursiva	do	gênero	fica	destituída	à	medida	que	a	escola	se	prende	em	uma	concepção	que	
privilegia	somente	o	formato	do	texto	ou	os	seus	traços	linguísticos	predominantes,	deixando	para	último	
plano	a	sua	função	comunicativa.	Portanto,	verificamos	que	esta	instituição	tem	dado	ênfase	aos	“tipos	de	
textos”	e	não	aos	gêneros	discursivos	ou	gêneros	textuais.

A	partir	da	experiência	no	Projeto	de	Extensão	Entrelinhas,	as	crianças	que	não	têm	possibilidade	de	
escrever na escola são encorajadas e estimuladas para ler e escrever. Na escola as crianças pouco leem ou 
escrevem,	apenas	copiam	o	que	está	escrito	no	quadro	e	os	textos	não	possuem	sentido,	sendo	utilizados	
apenas	para	fins	didáticos,	sem	sentido	real.	Percebemos,	hoje,	a	partir	de	uma	metodologia	que	prioriza	a	
escrita	de	textos	reais,	com	interlocutores	reais,	que	as	crianças	se	arriscam	a	escrever,	uma	vez	que	veem	
sentido no que produzem. Elas se sentem à vontade para escrever e não obrigadas como ocorre na maioria 
das escolas.

Ao	apresentarmos	a	possibilidade	dos	gêneros	discursivos	serem	apresentados	às	crianças	do	4º	e	5º	anos	
do	ensino	fundamental	por	meio	da	exposição,	da	produção	coletiva	e	individual,	não	nos	esquecemos	de	que	
elas ainda estão se apropriando da linguagem escrita, no entanto, acreditamos que somente convivendo com 
textos,	desde	o	início	da	escolaridade,	aprenderão	o	modo	de	serem	leitoras	e	produtoras	de	textos,	porque	
terão	a	possibilidade	de	experimentarem, de verdade, o processo de leitura e escrita.
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